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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2007 Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
„ABY NIKT NIE ZGINĄŁ” 

Sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.  

(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) 
 

 
Nazwa fundacji: Fundacja "Aby nikt nie zginął" 
Siedziba i adres: 94-035 Łódź, ul. Wróblewskiego 59A/43 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.03.2006 r. 
Numer KRS: 0000254176 

Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:  100181145 

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 
1. Prezes – Izabela Woropaj, zam. Wróblewskiego 59a/43, 90-035 Łódź 
2. Wiceprezes – Maciej Woropaj, zam. Wróblewskiego 59a/43, 90-035 Łódź 
3. Członek Zarządu  – Kinga Grabarczyk, zam. Żeromskiego 5/2, 95-100 Zgierz 
4. Sekretarz – Jarosław Grabarczyk, zam. Żeromskiego 5/2, 95-100 Zgierz 

Skład Zarządu wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania. W 2007 r. skład 
Zarządu był dwuosobowy 
 
Określenie celów statutowych fundacji:  

Cele statutowe określone są w § 7 Statutu Fundacji: 
1. Fundacja czerpiąc z doświadczenia ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej 

i wdrażając w życie myśl Ojca Józefa Kozłowskiego SJ o społecznym wymiarze 
charyzmatu, działa na rzecz rozwoju człowieka poprzez: ewangelizację, wychowanie, 
edukację, kultywowanie tradycji, kulturę, sztukę, a także pomoc charytatywną. 

2. Fundacja będzie dążyć do współpracy z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym 
w Łodzi oraz Wielkopolsko – Mazowiecką Prowincją Towarzystwa Jezusowego dla 
zachowania, szerzenia i popularyzacji myśli i dzieła Ojca Józefa Kozłowskiego SJ. 

3. Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie, popieranie i finansowanie, 
będących w zgodzie z nauką Kościoła Rzymsko – Katolickiego o zaangażowaniu 
religijnym chrześcijan dotyczącym ewangelizacji oraz w celu prowadzenia wszelkiej 
działalności dobroczynnej, następujących działań: 

a. wspieranie działalności ewangelizacyjnej prowadzonej w miejscach 
publicznych; 

b. wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz rozwoju 
człowieka i rodziny, zwłaszcza rekolekcje, kursy przygotowujące do 
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i propagujące naturalne metody 
rozpoznawania płodności; 

c. wspieranie organizacyjne i materialne instytucji, organizacji, ruchów i innych 
inicjatyw ewangelizacyjnych i charytatywnych, zwłaszcza Zespołu Wokalno – 
Ewangelizacyjnego „Mocni w Duchu” i innych działających w ramach 
Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi przy Kościele Ojców Jezuitów; 

d. szkolenie animatorów dla potrzeb działalności ewangelizacyjnej, prorodzinnej, 
charytatywnej i dobroczynnej; 

e. prowadzenie i wspieranie innej działalności twórczej, artystycznej, 
edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej w zakresie realizacji celów Fundacji; 
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f. materialne i organizacyjne wsparcie udziału osób (w szczególności młodzieży) 
w zagranicznych i krajowych imprezach o charakterze ewangelizacyjnym 
takich jak rekolekcje, kongresy, spotkania młodzieży, warsztaty i kursy; 

g. promowanie, produkcja, wydawanie i sprzedaż publikacji, materiałów 
fonograficznych i filmowych, oraz produkcja i emisja programów 
telewizyjnych i radiowych, a także organizowanie imprez takich jak koncerty, 
występy artystyczne, wystawy, warsztaty twórcze, dyskusje, konferencje, 
kursy, wycieczki, pielgrzymki; 

h. organizowanie szkoleń, kursów oraz pomocy dydaktycznej i rozwojowej dla 
osób pozostających bez pracy lub wymagających przekwalifikowania 
zawodowego, a także dla niezamożnej młodzieży, uczniów i studentów; 

i. pomoc charytatywna oraz organizacyjne i materialne wspieranie dążenia osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, życiowej i materialnej do 
osobistego rozwoju i samodzielnego utrzymania się; 

j. Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz 
ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi osobami 
fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów Fundacji; 

k. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa dla realizacji celów Fundacji;  

l. organizacyjne i materialne wsparcie działań mających na celu gromadzenie, 
archiwizację i publikację dokumentów dotyczących życia i działalności Ojca 
Józefa Kozłowskiego SJ; 

m. podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i instytucjami 
celem gromadzenia środków na produkowanie filmów, audycji, programów, 
nagrań i innych publikacji stanowiących świadectwa życia i nauczania Ojca 
Józefa Kozłowskiego SJ, w szczególności wyprodukowanie filmu 
biograficznego.  

 
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

1. W sierpniu 2007 r. fundacja przystąpiła do opracowania we współpracy z firmą MAJA 
RECYKLING sc programu edukacyjnego pn. NATURA? COOLTURA!, w zakresie 
edukacji proekologicznej i prozdrowotnej młodzieży. W dniu 15 sierpnia 2007 r.  
podpisano z ww. firmą umowę partnerską o współpracy i złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu z Funduszu Organizacji Pozarządowych. Projekt 
ostatecznie nie uzyskał dofinansowania (§7 pkt. Statutu Fundacji - Fundacja czerpiąc 
z doświadczenia ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i wdrażając w życie myśl 
Ojca Józefa Kozłowskiego SJ o społecznym wymiarze charyzmatu, działa na rzecz 
rozwoju człowieka poprzez: ewangelizację, wychowanie, edukację, kultywowanie 
tradycji, kulturę, sztukę, a także pomoc charytatywną. - §7 pkt.3 lit. j Statutu Fundacji 
- Współpraca z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego oraz ruchami 
i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi osobami fizycznymi 
i prawnymi dla realizacji celów Fundacji). 

2. W okresie wrzesień – październik 2007 r. fundacja podjęła prace nad opracowaniem 
i przygotowaniem programów edukacyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji 
oraz profilaktyki uzależnień. Programy zostały przyjęte do realizowania stosownymi 
uchwałami Zarządu Fundacji (§7 pkt. Statutu Fundacji - Fundacja czerpiąc 
z doświadczenia ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i wdrażając w życie myśl 
Ojca Józefa Kozłowskiego SJ o społecznym wymiarze charyzmatu, działa na rzecz 
rozwoju człowieka poprzez: ewangelizację, wychowanie, edukację, kultywowanie 
tradycji, kulturę, sztukę, a także pomoc charytatywną). 
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3. W listopadzie 2007 r. fundacja podpisała umowę z Gminą Szczerców, której 

przedmiotem było przeprowadzenie w szkołach na terenie gminy oraz dla członków 
gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi programu edukacyjnego w zakresie 
profilaktyki uzależnień pn. JESTEM!. Program był realizowany na przełomie 
listopada i grudnia i objął swoim zasięgiem wszystkich uczniów gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej z terenu ww. gminy, a także wszystkich członków gminnej komisji 
przeciwdziałania alkoholizmowi. Do prowadzenia zajęć w ramach programu 
zaangażowano na podstawie podpisanych umów o dzieło profesjonalnych 
i kompetentnych w powyższej tematyce trenerów (§7 pkt. Statutu Fundacji - Fundacja 
czerpiąc z doświadczenia ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i wdrażając 
w życie myśl Ojca Józefa Kozłowskiego SJ o społecznym wymiarze charyzmatu, działa 
na rzecz rozwoju człowieka poprzez: ewangelizację, wychowanie, edukację, 
kultywowanie tradycji, kulturę, sztukę, a także pomoc charytatywną. - §7 pkt.3 lit. j 
Statutu Fundacji - Współpraca z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła 
Katolickiego oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z innymi 
osobami fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów Fundacji). 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych: 
W listopadzie 2007 r. fundacja podpisała umowę z Gminą Szczerców dotyczącą 
przeprowadzenia w szkołach na terenie gminy oraz dla gminnej komisji przeciwdziałania 
alkoholizmowi programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień pn. JESTEM!. 
W związku z zawartą umową fundacja otrzymała tytułem wynagrodzenia 3691,00 zł. 
Jednocześnie fundacja wypłaciła tytułem wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia 
w ramach programu edukacyjnego w gminie (umowy o dzieło) kwotę: 3321,87 zł. 27 
listopada 2007 r. Fundacja przyjęła darowiznę telefonu komórkowego o wartości 200,00 zł.   
 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji: 

1. Załącznik nr 1 – Uchwała z dnia 1 lipca 2007 r. Nr UZ-1/2007 Zarządu Fundacji Aby 
nikt nie zginął w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Fundacji „Aby nikt nie 
zginął” 

2. Załącznik nr 2 - Uchwała z dnia 1 lipca 2007 r. nr UZ-2/2007 ZARZĄDU FUNDACJI 
Aby nikt nie zginął w sprawie instrukcji zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji 
w Fundacji 

3. Załącznik nr 3 - Uchwała z dnia 15 sierpnia 2007 r. Nr UZ-3/2007 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie przystąpienia do opracowania we współpracy z firmą 
MAJA RECYKLING sc programu edukacyjnego pn. NATURA? COOLTURA! 
i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Organizacji Pozarządowych 

4. Załącznik nr 4 - Uchwała z dnia 09 września 2007 r. Nr UZ-4/2007 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia programu edukacyjnego pod nazwą 
„Zaprezentuj się!” 

5. Załącznik nr 5 - Uchwała z dnia 10 października 2007 r. Nr UZ-5/2007 Zarządu 
Fundacji Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia programu edukacyjnego pod 
nazwą „Jestem”! 
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6. Załącznik nr 6 - Uchwała z dnia 10 października 2007 r. Nr UZ-6/2007 Zarządu 
Fundacji Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia programu edukacyjnego pod 
nazwą „Sex? Naturalnie!” 

7. Załącznik nr 7 - Uchwała z dnia 10 października 2007 r. Nr UZ-7/2007 Zarządu 
Fundacji Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia programu edukacyjnego pod 
nazwą „Widzę”! 

8. Załącznik nr 8 - Uchwała z dnia 27 listopada 2007 r. Nr UZ-8/2007 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie oświadczenia o przyjęciu przez Fundację darowizny 
telefonu komórkowego 

 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. 
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu 
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy 
stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł: 

1. darowizny pieniężne – 150,00 zł. 
2. darowizny rzeczowe – 200,00 zł.   
3. odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych – 

3691,00 zł. (w tym koszty realizacji tych świadczeń: 3321,87 zł.)  
 
Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 
Wynagrodzenia dla trenerów za przeprowadzenie programów edukacyjnych – 

3321,87 zł. 
 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 
Koszty działalności operacyjnej – usługi obce – 14,99 zł. 
 

c) działalność gospodarczą 
nie dotyczy 
 

d) pozostałe koszty 
Pozostałe koszty rodzajowe – 379,98 zł. 
 

Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej, 
nie dotyczy 
 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
nie dotyczy 
 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym 
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wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, 
nie dotyczy 
 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
umowy o dzieło – 3321,90 zł. 
 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 
nie dotyczy 
 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
brak lokat, fundacja posiada jedynie rachunek bieżący w ING Banku Śląskim 
 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
nie dotyczy 
 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie, 
nie dotyczy 
 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 
nie dotyczy 

 
j)  wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 
nie dotyczy 

 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności, 
nie dotyczy 

 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Fundacja złożyła PIT 4R we właściwym Urzędzie Skarbowym za rok 2007 w związku 

z uzyskanym dochodem, oraz składała deklaracje PIT 10 w związku z wypłaconymi 
wynagrodzeniami z tytułu dwóch zawartych umów o dzieło oraz odprowadzonymi zaliczkami 
na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, 

a jeśli była - to jej wyniki. 
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola 
 
Łódź, dnia 31 grudnia 2008 r. 


