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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT"

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE Powiat M. ŁÓDŹ

Gmina M. ŁÓDŹ Ulica KOŚCIELNA Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-437 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42-640-67-06

Nr faksu 42-640-67-05 E-mail 
zarzad@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

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Izabela Jachim-Kubiak - Prezes Zarządu

Bogdan Swoboda - Wiceprezes Zarządu do dnia 31.03.2012
Janina Kubiak - Członek Zarządu Główny Księgowy
Małgorzata Stawowska - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jadwiga Kośmider - Przewodniczący Rady Fundacji
Barbara Kubasik - Sekretarz Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnych 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. 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 
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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. "Kolorowe Przedszkole - rośnie w siłę!" umowa UDA-POKL.09.01.01-10-
045/10-00  z dnia 29.11.2010 roku
Źródło finansowania: dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas trwania: 03.01.2011 - 31.12.2012
Zasięg projektu: woj. łódzkie
Wartość dofinansowania: 834.635,53 zł
Celem projektu jest:
• ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej niepełnosprawnym dzieciom w 
wieku 3 - 9 lat z terenu Łodzi i okolic, poprzez zwiększenie ilości miejsc w 
Niepublicznym „Kolorowym Przedszkolu” dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach 
Rozwojowych min. o 7 miejsc;
• zwiększenie świadomości wśród min. 19 rodziców na temat potrzeb i 
problemów edukacyjno-rehabilitacyjnych ich dzieci;
• podniesienie jakości i dostosowanie oferty edukacyjno-rehabilitacyjnej 
przedszkola na potrzeby 35 niepełnosprawnych dzieci  - podopiecznych 
placówki przedszkolnej „Kolorowe Przedszkole” w Łodzi.
Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, wszystkie cele zostały 
osiągnięte.

2.  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 okresie 01.03.2012 - 31.03.2013 to 287.509,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 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.

3. Paczki okolicznościowe 
Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" w roku 2012 przygotowała dla 
swoich podopiecznych następujące paczki okolicznościowe:
Paczki wielkanocne – 104 szt., o wartości -  9.505,15 zł
Paczki z okazji Dnia Dziecka – 165 szt., o wartości -  5.908,65 zł
Wyprawki szkolne – 114 szt., o wartości -  4.719,80 zł
Paczki na Boże Narodzenie rodzinne – 111 szt., o wartości - 21.839,19 zł
Wartość materialnej pomocy wyniosła 41.972,79 zł z czego kwota 18.171,30 zł 
pochodziła ze środków zbiórki publicznej. Środki pozostałe w kwocie 23.801,49 
zł to pozyskane dary rzeczowe. 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

ochrona i promocja zdrowia
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4. Piknik rodzinny
W dniu 26 maja 2012 r. odbył się piknik z okazji Dnia Rodziny dla 
Przedszkolaków i Podopiecznych Fundacji wraz z rodzicami, na terenie 
Gminnego Ośrodka Kultury Dzierżązna. Uczestnicy mieli zagwarantowany 
smaczny poczęstunek oraz wiele atrakcji rekreacyjno-ruchowych (m.in. Statek 
Piracki oraz basen z piłeczkami). Dla Rodziców i ich pociech zorganizowano 
konkursy z nagrodami. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację pikniku 
przeznaczono 15.780zł. 

5. Zbiórka publiczna
Od początku roku do dnia 30.06.2012 Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy 
Świat” prowadziła zbiórkę publiczną na podstawie decyzji MSWiA nr 133/2011, 
natomiast od dnia 01.07.2012 do końca roku – na podstawie decyzji nr 
161/2012.  Łączna wartość zebranych środków w roku 2012 wyniosła 
285.114,71 zł. 
Powyższe środki wydatkowano m. in. na:
- dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, rehabilitację 
indywidualną w kwocie 59.675,99zł
- dofinansowanie do operacji i zabiegów medycznych 57.491,40 zł
- zakup leków i środków higienicznych 8.079,64 zł
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego 13.008,57 zł
- terapie logopedyczne, pedagogiczne 14.441,46 zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych celem przygotowania paczek 
pomocowych dla Podopiecznych indywidualnych i instytucjonalnych 13.029,15 zł
- imprezy okolicznościowe 8.288,75 zł

6. 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 2012 roku subwencję oświatową w kwocie 1.164.839,36 
zł.

7. Działalność „Kolorowej Szkoły” oparta jest na subwencji UM/Łódź w kwocie 
73.035,82 zł w 2012 roku. 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. „Kolorowa Szkoła”, którą 
prowadzimy nieodpłatnie, jest odpowiedzią na ogromną potrzebę społeczną 
wynikającą z utrudnionego dostępu do specjalistycznych placówek 
edukacyjnych, zapewniających jednocześnie kompleksową opiekę 
rehabilitacyjną, logopedyczną oraz psychologiczną. 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.

8. Działalność Dziennego Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami 
Wieku Rozwojowego "Kolorowy Ośrodek" na podstawie kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.
Ośrodek jest placówką rehabilitacyjną zajmująca się terapią dzieci od 0 do 18 
roku życia dotkniętych różnorodnymi zaburzeniami wieku rozwojowego. Pod 
opieką ośrodka znajdują się dzieci z takimi schorzeniami jak: całościowe 
zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania i emocji, porażenie mózgowe, 
encefalopatia toksyczna i inne zaburzenia mózgu, wady wrodzone układu 
nerwowego, przepuklina mózgowa, rozszczep kręgosłupa, zespól Downa i inne 
wady genetyczne, zanik mięśni i pierwotne zaburzenia mięśniowe, a także 
specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. Oddziaływania terapeutyczne, 
poprzedzone diagnozą oraz określeniem planu terapii, mają charakter 
wielopłaszczyznowy i gwarantują dziecku oraz jego rodzinie pomoc z zakresu 
fizjoterapii, logopedii i neurologopedii, terapii i wsparcia psychologicznego, a 
także pomoc pedagoga specjalnego i terapeuty zajęciowego.
Na dzieci czekają w pełni wyposażone sale do fizjoterapii, Integracji 
Sensorycznej oraz terapii NDT Bobath, a także gabinety logopedyczny oraz 
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psychologiczny oraz sale wyposażone w gry i zabawki stymulujące rozwój, 
najnowsze programy komputerowe do pracy z dziećmi, komputery z ekranami 
dotykowymi oraz komunikatory umożliwiające porozumiewanie się maluchom 
niemówiącym.

9. W dniu 25.07.2012 roku na podstawie Zarządzenia Nr 2511/VI/12 Prezydenta 
Miasta Łodzi zawarto umowę użyczenia budynku przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi 
gdzie utworzone zostanie Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. Budynek wymaga całkowitego dostosowania do nowych 
potrzeb poprzez przebudowę wewnętrzną, rozbudowę o szyb windowy, wymianę 
instalacji wewnętrznej i złamanie barier architektonicznych. W listopadzie 2012 
Fundacja uzyskała pozwolenie na budowę umożliwiającą rozpoczęcie prac 
adaptacyjnych, których rozpoczęcie zaplanowano na styczeń 2013 roku.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

368

17

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o 
Specjalnych Potrzebach Rozwojowych

Łódź 32

2 Niepubliczna Podstawowa "Kolorowa Szkoła" dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych

Łódź 2
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1. „Kolorowe Przedszkole” i „Kolorowa Szkoła” dla Dzieci o 
Specjalnych Potrzebach Rozwojowych.
2. Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku 
Rozwojowego "Kolorowy Ośrodek". 
3. Pomoc biednym i niepełnosprawnym dzieciom poprzez 
dofinansowanie do zabiegów medycznych, zakup leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego (pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.10.Z

86.21.Z

88.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 3,496,460.34 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,297,027.34 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 23,483.61 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 564,847.87 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,392,968.05 zł

432,115.77 zł

514,989.70 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


1,244,061.18 zł

201,801.40 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 396,486.71 zł

0.00 zł

48,416.71 zł

57,275.29 zł

285,114.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,680.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 118,674.10 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 350,702.80 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 384,842.90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Zakup sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych oraz dofinansowanie 
operacji, zabiegów medycznych i turnusów

32,076.90 zł

2 Opracowanie projektu architektonicznego adaptacji budynku na potrzeby Ośrodka 
Edukacyjno-Terapeutycznego oraz koszty utrzymania

93,916.57 zł

Druk: MPiPS 8



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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,829,145.82 zł 384,842.90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,530,519.71 zł 198,969.14 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

127,053.36 zł 127,053.36 zł

111,604.09 zł 58,820.40 zł

59,968.66 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

1 Turnusy rehabilitacyjne i zabiegi medyczne 16,452.50 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

34.0 osób

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)

26.5 etatów

30.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

Druk: MPiPS 10



0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

9.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

6.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,294,038.90 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

901,289.23 zł

787,403.51 zł

nagrody

premie

0.00 zł

113,885.72 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 392,749.67 zł

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

572,843.67 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 572,843.67 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

2,183.73 zł

Druk: MPiPS 11



5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,908.61 zł

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

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

7,786.04 zł

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

0.00 zł

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

6,114.70 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, przy 
wykorzystaniu metody Nauczania Kierowanego - projekt dofinansowany ze środków 
PFRON

287,509.00 zł

2 "Kolorowe Przedszkole rośnie w siłę" - projekt dofinansowany ze środków POKL 395,787.11 zł

Druk: MPiPS 12



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola doraźna sprawozdania z realizacji 
umowy zawartej z Łódzkim oddziałem NFZ na 
2012 rok

Narodowy Fundusz Zdrowia 2012-02-24

2 Kontrola sanitarna Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna

2012-03-22

3 Kontrola realizacji umowy nr 05/DF/PFRON/2011 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej

2012-10-09
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