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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-03

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 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

Janina Kubiak Członek Zarządu Główny 
Księgowy

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 Przewodniczący 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)

1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym 
2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom 
dziecka, i innym ośrodkom niosącym pomoc dzieciom, ich rodzicom 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. Wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny; 
3. Zakup bądź zbiórkę żywności i przekazywanie 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 "Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, przy 
wykorzystaniu metody Nauczania Kierowanego" umowa nr ZZO/000023/05/D z dnia 25.05.2012 roku 
Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
Czas trwania: 01.01.2012 - 31.03.2015 
Zasięg projektu: woj. łódzkie 
Wartość projektu w 2014 roku wynosiła: 311.061,83 zł 
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie dzieci 
niepełnosprawnych z zaburzeniami wieku rozwojowego, poprzez: 
- zwiększenie ich samodzielności 
- wzrost sprawności ruchowej 
- usprawnienie wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej 
- wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem 
- rozwinięcie zaburzonych procesów poznawczych w tym logicznego myślenia i koncentracji uwagi. 
Grupę docelową stanowią dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności w wieku do 18 roku życia. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 66 
beneficjentów. 

2. Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery 
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji 
Województwa Łódzkiego 
Czas trwania: 1.09.2014 – 19.12.2014 
Zasięg projektu: województwo łódzkie 
Wartość dofinansowania: 29.886,40 zł 
Cel główny: wzrost kompetencji z zakresu postępowania terapeutycznego i sprawowania opieki nad 
dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością u min. 80% beneficjentów 
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ostatecznych zadania tj. pedagogów/nauczycieli/terapeutów, logopedów/neurologopedów, 
psychologów, rehabilitantów, wolontariuszy i rodziców/opiekunów z terenu woj. łódzkiego, w tym z 
przynajmniej dwóch powiatów najbliższego otoczenia, bezpośrednio zaangażowanych w proces 
rehabilitacji. Realizacja celu głównego odbyła się poprzez zorganizowanie seminarium naukowego dla 
120 osób poświęconego wczesnej interwencji terapeutycznej oraz cyklu 2 specjalistycznych szkoleń 
warsztatowych dla 20 osób kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces terapeutyczny dziecka 
niepełnosprawnego. 

3. Tacy Sami – Edycja II. 
Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa 
Łódzkiego 
Czas trwania: 19.10.2014 – 19.12.2014 
Zasięg projektu: województwo łódzkie 
Wartość dofinansowania:111.556,81 zł
Celem Kampanii Informacyjnej „Tacy Sami – Edycja 2.” było podniesienie poziomu świadomości 
społeczeństwa na temat osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich praw, potrzeb i możliwości 
oraz wkładu we wszystkie sfery życia. Realizacji tego celu, miały sprzyjać następujące cele szczegółowe: 
- upowszechnienie wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i związanych z nią 
ograniczeń 
- przybliżenie osobom pełnosprawnym świata osób dotkniętych niepełnosprawnością, poprzez 
pokazanie ich talentów, pasji, zainteresowań, ich wartościowości, jako pełnoprawnych członków 
społeczeństwa. 
- upowszechnienie wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i związanych z nią 
ograniczeń oraz dostarczenie okazji do refleksji pobudzenie do działania. 
W ramach projektu zorganizowano event inaugurujący polegający na wspólnym budowaniu 
największego "świątecznego prezentu". 
Kampania realizowana była w mediach elektronicznych - na portalach społecznościowych, za pomocą 
mailingu, a także jako reklama outdoorowa. 

4. Kolorowe Przedszkole jeszcze bardziej rośnie w siłę. Źródło finansowania: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Czas trwania: 01.08.2014 – 30.06.2015 
Zasięg projektu: województwo łódzkie 
Wartość dofinansowania: 209.370,47 zł (środki wykorzystane w 2014 roku – 85 921,69 zł) 
Cel główny: wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród niepełnosprawnych dziewcząt i 
chłopców na terenie miasta Łodzi poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc w przedszkolu 
specjalnym „Kolorowe Przedszkole” dla którego organem prowadzącym jest Fundacja. W ramach 
projektu powstały 3 grupy przedszkolne, z których dzieci są objęte zajęciami wychowawczo –
dydaktycznymi oraz specjalistycznymi w postaci logopedii i zajęć z psychologiem. 

5. Paczki okolicznościowe Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" w roku 2014 przygotowała dla 
swoich podopiecznych paczki okolicznościowe: 
Z okazji Dnia Dziecka – 105 szt., o wartości - 5.505,96 zł 
Rodzinne paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia – 73 szt. o wartości – 10.850,12 zł 
Wydatki zostały sfinansowane ze środków zbiórki publicznej oraz ze środków 1%. Uzupełnieniem 
paczek były pozyskane dary rzeczowe w kwocie 8.773,79 zł. 

6. Zbiórka publiczna Od początku roku do dnia 30.06.2014 Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy 
Świat” prowadziła zbiórkę publiczną na podstawie decyzji MSWiA nr 236/2013, natomiast od dnia 
01.07.2014 do końca roku – na podstawie decyzji nr 353/2014. Łączna wartość zebranych środków w 
roku 2014 wyniosła 574.462,47 zł. 
Powyższe środki wydatkowano m. in. na: 
- zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych 6.959,94 zł
- dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, rehabilitację indywidualną w kwocie 90.580,50
 zł 
- zakup leków i środków higienicznych 9.415,76 zł 
- zakup usług logopedycznych/psychologicznych/rehabilitacyjnych 17.966,07 zł 
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych celem przygotowania paczek pomocowych dla 
podopiecznych indywidualnych 4.676,00 zł 
- imprezy okolicznościowe 3.160,00 zł 
- sfinansowanie prac modernizacyjnych w nowo powstającym ośrodku - 404.586,24 zł 
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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

7. Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" to bezpłatna placówka oświatowa dla dzieci o specjalnych 
potrzebach rozwojowych, w tym głównie dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Placówka 
przystosowana jest w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przedszkolu dzieci znajdują 
fachową opiekę rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Przedszkolaki 
uczestniczą również w zajęciach muzyczno-ruchowych. Na funkcjonowanie placówki otrzymano w 2014
 roku subwencję oświatową w kwocie 1.578.078,83 zł oraz środki z ościennych gmin na pokrycie 
kosztów dowozu dzieci w kwocie 5 619 zł. Do przedszkola uczęszczało średnio 43 dzieci. Od 01.09.2014 
roku liczba ta wzrosła do 53 dzieci z uwagi na przeniesienie placówki do większego budynku. 

8. W 2014 roku działalność „Kolorowej Szkoły” oparta była na subwencji UM/Łódź w kwocie 178.553,69
 zł oraz środkach z ościennych gmin na pokrycie kosztów dowozu dzieci w kwocie 11.064,80 zł. 
Niepubliczna „Kolorowa Szkoła” dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych została utworzona w 
2010 roku, umożliwiając dzieciom uczęszczającym do „Kolorowego Przedszkola” kontynuowanie 
edukacji w placówce szkolnej. Oddziaływanie wykwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych i 
terapeutów, a także bogate zaplecze pomocy edukacyjnych oraz szeroki wybór sprzętu 
rehabilitacyjnego mają na celu kompleksowe stymulowanie wszystkich aspektów rozwoju dziecka, 
redukowanie i kompensowanie deficytów rozwojowych oraz wspomaganie dziecka w konstruktywnym 
wykorzystywaniu własnego potencjału. Do szkoły od 01.09.2014 roku uczęszczało 9 dzieci. 

9. Działalność Dziennego Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego 
"Kolorowy Ośrodek" funkcjonuje na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość 
kontraktu w 2014 roku wyniosła 552.872,60 zł. Z pomocy skorzystało 392 pacjentów, z czego 171 
znajduje się pod stałą opieką zespołu specjalistów a 221 dzieciom po skonsultowaniu przez lekarza 
rehabilitacji została udzielona porada lekarska oraz w razie potrzeby konsultacje z psychologiem, 
neurologopedą lub fizjoterapeutą. 

10. W roku 2014 Fundacja kontynuowała realizację inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji 
budynku przy ul. Żabiej w Łodzi. Wartość poniesionych nakładów w 2014 roku wyniosła 1.272.261,51 zł, 
z czego kwota 581.504,40 zł pochodziła z przychodów 1%, 404.586,24 zł – ze zbiórki publicznej, zaś 
40.200,31 – z darowizn rzeczowych, z innych źródeł 245.970,56 zł. Decyzją Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Łodzi nr 652/14 z dnia 22.08.2014 roku Fundacja uzyskała pozwolenie na 
użytkowanie części budynku przy ul. Żabiej. Wartość robót budowlanych na ww. obiekcie podczas 
pierwszego etapu przebudowy wyniosła 2.348.589,83 zł. Przebudowa obiektu przy ul. Żabiej nie jest 
zakończona i będzie kontynuowana w kolejnych latach.

11. Bieg charytatywny pod hasłem „Daj piątaka na dzieciaka” zorganizowany w miesiącu wrześniu jako 
oficjalne przeniesienie siedziby Fundacji z ulicy Kościelnej na Żabią. Celem biegu było promowanie 
zdrowego stylu życia, nawiązanie współpracy z Łódzkimi firmami i urzędami oraz zbiórka funduszy na 
działalność statutową. 

12. W ramach odpłatnej działalności zorganizowano: 
a) Szkolenie na temat „ocena i terapia małego dziecka”. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób. Celem 
szkolenia było zapoznanie uczestników z rozwojem dziecka do pierwszego roku życia, jego 
zaburzeniami oraz mogącymi wystąpić nieprawidłowościami. W części teoretycznej została 
przedstawiona tematyka dotycząca aspektów rozwoju układu nerwowego, automatów ruchowych, 
rozwojów reakcji odruchowych układu sensorycznego. Z kolei w części praktycznej odbyły się warsztaty 
demoterapii pacjentów z wybranymi zaburzeniami (masaż małego dziecka z omówieniem wskazań i 
przeciwwskazań). 
b) Impreza sporowo-kulturalna Zumba dla 120 uczestników. Została zorganizowana przez Fundację we 
współpracy z wyspecjalizowanymi instruktorami. Celem było propagowanie sportu i zdrowego stylu 
życia oraz promocja dokonań Fundacji, jej celów i założeń.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

662

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Niepubliczne "Kolorowe 
Przedszkole" to 
bezpłatna placówka 
oświatowa dla dzieci o 
specjalnych potrzebach 
rozwojowych, w tym 
głównie dla dzieci z 
mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Placówka 
architektonicznie jest w 
pełni przystosowana do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 „Kolorowe 
Przedszkole” łączy 
ćwiczenia 
wspomagające rozwój 
ruchowy dzieci z 
zajęciami 
edukacyjnymi. Do pracy 
z maluchami 
wykorzystujemy 
Metodę Nauczania 
Kierowanego 
(nazywaną też Metodą 
Petö), która zakłada, że 
dziecko stanowi 
nierozłączną całość 
fizyczną, emocjonalną 
oraz intelektualną i w 
procesie usprawniania 
wymaga podejścia 
obejmującego 
wszystkie te sfery 
rozwoju. „Kolorowe 
Przedszkole” 
wyposażone jest w 
specjalistyczny sprzęt 
rehabilitacyjny 
obejmujący m.in. 
dedykowane do terapii 
Nauczania Kierowanego 
meble. 

85.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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W naszym przedszkolu 
dzieci znajdują fachową 
opiekę rehabilitacyjną, 
logopedyczną, 
psychologiczną i 
pedagogiczną, a 
dodatkowo grupę 
kolegów i koleżanek, 
która zapobiega ich 
społecznej izolacji i 
dzięki której mają 
możliwość powtarzania 
nowo nabytych 
umiejętności w 
różnorodnych 
zabawach oraz 
sytuacjach życia 
codziennego.
Na funkcjonowanie 
placówki otrzymano w 
2014 r. subwencję 
oświatową  oraz środki 
z ościennych gmin na 
pokrycie kosztów 
dowozu dzieci w kwocie 
5 619 zł. Do przedszkola 
uczęszczało średnio 43 
dzieci. Od 01.09.2014 r. 
liczba ta wzrosła do 53 
dzieci.
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działalność charytatywnej Fundacja kontynuuje 
funkcjonującą od 
początku jej powstania  
pomoc charytatywną 
polegając ą na 
przekazywaniu dla 
swoich najuboższych 
Podopiecznych 
okolicznościowych 
paczek. W  roku 2014 
zostały przygotowane i 
wydane następujące 
ilości paczek: z okazji 
dnia dziecka – 105 
sztuk, o wartości 
5.505,96 zł; z okazji 
świąt Bożego 
Narodzenia – 73 sztuki, 
o wartości 10.850,12 zł. 
Przygotowane paczki 
zawierały produkty 
spożywcze jak i 
przemysłowe – celowo 
zakupione z środków 
zbiórki publicznej jak i z 
pozyskanych darów 
rzeczowych w kwocie 
8.773,79 zł. 
Ponadto w ramach 
prowadzonej zbiórki 
publicznej 
przekazywane są 
Podopiecznym 
dofinansowania do 
rehabilitacji 
indywidualnej, 
turnusów 
rehabilitacyjnych, 
zakupu sprzętów czy 
też środków ochrony 
indywidualnej.

88.10.Z
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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. Jeśli 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

ochrona i promocja 
zdrowia

Dzienny Oddział 
Rehabilitacji dla Dzieci z 
Zaburzeniami Wieku 
Rozwojowego 
"Kolorowy Ośrodek" 
świadczy bezpłatne 
usługi z zakresu  opieki 
lekarskiej ordynującej 
kompleksową 
rehabilitację z zakresu 
fizjoterapii, logopedii, 
neurologopedii, 
psychologii, psychologii 
klinicznej, rehabilitacji, 
neurologii oraz 
pedagogiki specjalnej 
dla pacjentów w wieku 
od 0 do 18 lat na 
podstawie kontraktu z 
Narodowym 
Funduszem Zdrowia, 
uzyskanym w roku 2012 
z późniejszymi 
aneksami. Wysokość 
kontraktu w 2014 roku 
wyniosła 552.872,60 zł. 
W roku 2014 z opieki na 
Dziennym Oddziale 
skorzystało 392 
pacjentów, z czego 171 
znajduje się pod stałą 
opieką zespołu 
specjalistów a 221 
dzieciom po 
skonsultowaniu przez 
lekarza rehabilitacji 
została udzielona 
porada lekarska oraz w 
razie potrzeby 
konsultacje z 
psychologiem, 
neurologopedą lub 
fizjoterapeutą.

86.22.Z

Druk: MPiPS 8
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Fundacja w dniu 6 
grudnia 2014roku z 
okazji Mikołajek 
zorganizowała 
charytatywny (trwający 
nieprzerwanie 3 
godziny) Maraton 
Zumby dla 120 
uczestników. Celem 
wydarzenia było 
propagowanie sportu i 
zdrowego stylu życia 
ale przede wszystkim 
promocja dokonań 
Fundacji, jej celów i 
misji. Partnerami 
imprezy było 20 
instruktorów Zumby, 
którzy bezpłatnie 
poprowadzili animacje 
taneczne. Wartością 
dodaną projektu był 
wzrost świadomości 
społecznej uczestników 
w odniesieniu do 
potrzeb i ograniczeń 
osób z porażeniem 
mózgowym.

93.29.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja bazując na 
sowim wieloletnim 
doświadczeniu 
zorganizował szkolenie  
„Ocena i terapia 
małego dziecka”, w 
którym uczestniczyło 9 
osób. Celem szkolenia 
było zapoznanie 
uczestników z 
rozwojem dziecka do 
pierwszego roku życia, 
jego zaburzeniami oraz 
mogącymi wystąpić 
nieprawidłowościami. 
W części teoretycznej 
została przedstawiona 
tematyka dotycząca 
aspektów rozwoju 
układu nerwowego, 
automatów ruchowych, 
rozwojów reakcji 
odruchowych układu 
sensorycznego. Z kolei 
w części praktycznej 
odbyły się warsztaty 
demoterapii pacjentów 
z wybranymi 
zaburzeniami (masaż 
małego dziecka z 
omówieniem wskazań i 
przeciwwskazań).

85.50.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 10
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 4,426,364.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,371,902.01 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,350.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 3,955.80 zł

e) Pozostałe przychody 45,157.15 zł

0.00 zł

552,872.60 zł

1,773,316.32 zł

538,426.73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 708,832.60 zł

0.00 zł

129,370.13 zł

5,000.00 zł

574,462.47 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 55,462.95 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 224,699.32 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,012,045.60 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 Pomoc i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 158,353.39 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 797,453.76 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,864,615.65 zł

Druk: MPiPS 11



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 861,074.10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,644.57 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,575,507.14 zł 158,353.39 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

3,510,827.91 zł 158,353.39 zł

2,705.43 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

61,973.80 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2 Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w Łodzi 
ul. Żabia 10/12

581,504.40 zł

1 Modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w Łodzi 
ul. Żabia 10/12

581,504.40 zł

2 Usługi rehabilitacyjne (lekarze, logopedia, psycholog) 79,860.46 zł

3 Zakup sprzętu medycznego, leków oraz środków opatrunkowych 78,492.93 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

147,494.25 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

54.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

39.2 etatów

62.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,825,518.32 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,196,396.93 zł

1,069,296.93 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

127,100.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 629,121.39 zł

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

629,121.39 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,400.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 626,721.39 zł

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

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)

1,500.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

152,126.53 zł

13.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

9.00 osób

4.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

500.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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

1 "Tacy Sami- ucząc się 
przełamujemy bariery"

wzrost umiejętności pracy z 
osobami niepełnosprawnymi, w 
tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania im pomocy w 
procesie rehabilitacji

Województwo Łódzkie dysponujące 
środkami Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

29,886.40 zł

2 "Tacy Sami - edycja II" było podniesienie poziomu 
świadomości społeczeństwa na 
temat osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, ich praw, 
potrzeb i możliwości oraz 
wkładu we wszystkie sfery życia

Województwo Łódzkie dysponujące 
środkami Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

111,556.81 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

9,789.95 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 IJK Sp z o.o. ul. Kościelna 6 91-437 Łódź 20.00 20.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddział Wojewódzki w Łodzi 3

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi 1

3 Łódzki Urząd Wojewódzki 1

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

1 Interdyscyplinarna 
rehabilitacja dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego, przy 
wykorzystaniu metody 
Nauczania Kierowanego

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności funkcjonowania 
w społeczeństwie dzieci 
niepełnosprawnych z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

311,061.83 zł

2 Kolorowe Przedszkole 
jeszcze bardziej rośnie w siłę

wzrost upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej wśród 
niepełnosprawnych dziewcząt i 
chłopców na terenie miasta 
Łodzi

Program operacyjny Kapitał Ludzki 
(Urząd Marszałkowski, Minister 
Finansów)

209,370.47 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Izabela Jachim-Kubiak
Janina Kubiak

Karolina Giełżecka
data: 19.02.2015 r.

Data wypełnienia sprawozdania
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