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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2013 Z DZIAŁALNOŚCI  
 

FUNDACJI  

AAbbyy  nniikktt  nniiee  zzggiinnąąłł  
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,  
2. Wiceprezes – Maciej Woropaj,  
3. Sekretarz – Jarosław Grabarczyk,  
4. Członek Zarządu  – Kinga Grabarczyk. 

 
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; 
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e. prowadzenie i wspieranie innej działalności twórczej, artystycznej, 
edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej w zakresie realizacji celów Fundacji; 

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) Realizacja na rzecz Miasta Tomaszowa Maz. zadania publicznego pn. „Łódź 
Ratunkowa” – w ramach zadania Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii i uzależnieniom od innych środków działających na człowieka w sposób 
wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży (§7 ust. 3 lit. b, e, j). Okres luty – grudzień 
2013. W ramach realizacji zadania, które było wsparte dotacją z budżetu miasta 
zrealizowano następujące działania na rzecz mieszkańców: Działanie 1 - 21 spotkań 
profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych, które 
tematyką objęły elementarną wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów 
wchodzenia w uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Działanie 2 - realizacja 
dla grupy młodzieży gimnazjalnej programu profilaktyczno – wychowawczego „JA – 
to wszystko, co mam”.  

Rozliczona wartość zadania: 
Koszt 

całkowity 
z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

24 429,00 zł. 21 000,00 zł. 1 344,00 zł. 
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2) Realizacja na rzecz Miasta Tomaszowa Maz. zadania publicznego pn. „JAK 
MAM MÓWIĆ ŻEBY CIĘ USŁYSZEĆ?” – szkoła i rodzina – najważniejsze 
miejsca skutecznego zapobiegania problemom alkoholowym na terenie Miasta 
Tomaszowa Maz. – w ramach zadania Prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja osób 
uzależnionych i ich bliskich (§7 ust. 3 lit. b, e, j). Okres luty – grudzień 2013. 
W ramach realizacji zadania, które było wsparte dotacją z budżetu miasta 
zrealizowano następujące działania na rzecz mieszkańców: Działanie nr 1 - cykl 
14 spotkań o charakterze szkoleniowo – warsztatowym dla rad pedagogicznych pn. 
„Jak mam mówić, żeby Cię usłyszeć? – Narzędzia pracy z uczniem zagrożonym 
uzależnieniem i agresją” zrealizowanych w 7 szkołach na terenie Miasta Tomaszowa 
Maz. (po 2 spotkania), Podczas warsztatów nauczyciele i wychowawcy nabyli wiedzę 
i umiejętności osobiste z zakresu komunikacji, asertywności, inteligencji 
emocjonalnej, narzędzi rozwiązywania problemów, które mogli wykorzystywać w 
swojej codziennej pracy, w szczególności w pracy z uczniem zagrożonym 
uzależnieniem i agresją. Działanie nr 2 - 1 edycja warsztatów profilaktyczno – 
rekolekcyjno – rozwojowych dla rodzin/małżeństw z Tomaszowa Maz. pn „Z jakiej 
gliny jestem…- czyli tomaszowskie rodziny wolne od alkoholu i przemocy”. Celem 
nadrzędnym warsztatów było budowanie zdrowych, trwałych i wydolnych społecznie 
więzi rodzinnych jako działania profilaktyczne wobec zjawisk nałogów i przemocy. 
Adresaci: rodziny (małżeństwa) z Miasta Tomaszowa Maz. W ramach 18 godzin zajęć 
przeprowadzonych na przestrzeni 2 dni uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie 
życia w małżeństwie i rodzinie oraz odpowiedzialnego podejmowania w tym zakresie 
ról społecznych na rzecz przeciwdziałania uciekaniu w nałogi i przemoc w obliczu  
pojawiających się problemów, w oparciu o samoświadomość i samopoznanie oraz 
poznanie różnic osobowości i temperamentów, które determinują relacje rodzinne. 
Działanie nr 3 Superwizja dla pedagogów i wychowawców w konwencji grup Balinta, 
podczas których uczestnicy prezentowali własne doświadczenia pracy pedagogicznej i 
wychowawczej z uczniem lub jego rodzicem. Zrealizowano 2 edycje po 4 spotkania. 
Każde spotkanie trwało około 4-5 h. Okres realizacji marzec - grudzień 2013. Cel 
nadrzędny: dążenie uczestników do bardziej kompetentnego wykorzystania własnych 
zasobów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych w kontekście 
zagrożenia uzależnieniem. Adresaci: pedagodzy i wychowawcy. 

 
Rozliczona wartość zadania: 

Koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

29 910,00 zł. 25 000,00 zł. 1 880,00 zł. 

 

3) Realizacja na rzecz Miasta Bełchatowa zadania publicznego pn. „Łódź 
Ratunkowa II – bełchatowskie rodziny wolne od alkoholu i przemocy”, – 
w ramach zadania 5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. (§7 ust. 3 lit. b, e, j). Działanie 
1 – organizacja i poprowadzenie 1 konferencji szkoleniowej pn. „Widzę – Potrafię - 
Stosuję” dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców oraz innych osób zajmujących 
się w swojej działalności zawodowej i społecznej profilaktyką alkoholową 
i profilaktyką przemocy w rodzinie (np. duszpasterze, przedstawiciele NGO), która 
miała na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu najnowszych 
psychologicznych (w tym szczególnie z zakresu inteligencji emocjonalnej – EQ) 
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i zarządczych narzędzi służących profilaktyce uzależnień i przemocy oraz  
skutecznemu analizowaniu, definiowaniu przyczyn i rozwiązywaniu problemów, które 
mogą być stosowane w codziennej pracy z młodzieżą i rodzinami. Działanie 2 – 
warsztaty profilaktyczno – rozwojowe dla rodzin (małżeństw) z Bełchatowa pn. 
„Z jakiej gliny jestem”. 22 godziny zajęć warsztatowych przeprowadzonych na 
przestrzeni 2 dni. Tematyką warsztatów było umiejętne życie w małżeństwie 
i rodzinie oraz odpowiedzialne podejmowanie w tym zakresie ról społecznych na 
rzecz przeciwdziałania uciekaniu w nałogi i przemoc w obliczu  pojawiających się 
problemów, w oparciu o samoświadomość i samopoznanie oraz poznanie różnic 
osobowości i temperamentów, które determinują relacje rodzinne. Celem nadrzędnym 
warsztatów było budowanie zdrowych, trwałych i wydolnych społecznie więzi 
rodzinnych jako działania profilaktyczne wobec zjawisk nałogów i przemocy. 
Adresaci: rodziny (małżeństwa) z Miasta Bełchatowa.  

 
Rozliczona wartość zadania: 

Koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

9 180,00 zł. 6 000,00 zł. 1 380,00 zł. 

 

4) Wsparcie finansowe udzielone na prowadzenie działalności ewangelizacyjnej. 
Uchwałą z dnia 20 maja 2013 r. Nr UZ-6/2013 Zarząd Fundacji „Aby nikt nie zginął” 
zdecydował o przeznaczeniu środków finansowych w kwocie do 550,00 zł. na 
udzielenie wsparcia finansowego w formie darowizny Parafii pw. Św. Antoniego 
Padewskiego w Tomaszowie Maz. na działalność duszpasterską i formacyjną 
adresowaną do małżeństw i rodzin oraz jednej osoby na działalność ewangelizacyjną 
w Zespole Wokalno – Ewangelizacyjnym „Mocni w Duchu” w 2013 r. – kwota 
wsparcia 150,00 zł.  (§7 ust. 2 lit. a, b, d, e, f ). 

 
5) Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski 

w ramach Programu Operacyjnego „Patriotyzm Jutra” pn. „Historia Moovie. 
Filmowe Archiwum Historii Opowiedzianej (FAHO) etap II (§7 ust. 3 lit. e, g, j). 
Okres czerwiec - grudzień 2013. W ramach realizacji zadania, które było wsparte 
dotacją z budżetu Muzeum Historii Polski zrealizowano następujące działania: 
Opracowanie merytoryczne 2 tematów Projektu, działanie o charakterze 
przygotowawczym do produkcji nagrań i produkcji filmów dokumentacyjno-
edukacyjnych, a także przygotowanie seminariów interdyscyplinarnych 
prezentujących zrealizowane tematy Projektu. Wybrano do realizacji 2 tematy FAHO: 
Łódź Podziemna – historia łódzkiej infrastruktury podziemnej, Historia Straży 
Pożarnej w Łodzi. Nagrano na materiale video rozmów/wywiadów ze wskazanymi 
osobami. Dokonano archiwizacji nagranego materiału, przekazano nieodpłatnie do 
Działu Kultur Miejskich Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
Wyprodukowano filmy dokumentacyjno-edukacyjne scalające poruszane w nagranych 
rozmowach wątki, ilustrowane dodatkowymi zdjęciami filmowymi z miejsc 
wspominanych przez rozmówców, a także dodatkowym materiałem fotograficznym 
lub innym. Wyprodukowano 2 filmy dokumentacyjno – edukacyjne z wybranych 
tematów. Ulokowano film w portalu internetowym www.faho.com.pl udostępniając 
szerokiemu gronu odbiorców zrealizowane tematy. Zadanie zrealizowano zgodnie 
z zawartą z MHP umową.  
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Rozliczona wartość zadania: 
Koszt 

całkowity 
z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

33 434,00 zł. 30 000,00 zł. 3 434,00 zł. 

 

6) Realizacja we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego warsztatów, konsultacji grupowych i konsultacji 
indywidualnych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces 
edukacji” (§7 ust. 3 lit. e, j). Okres maj – sierpień 2013. W ramach realizacji zawartej 
umowy eksperci współpracujący z fundacją poprowadzili 42 godziny warsztatów 
i konsultacji grupowych oraz 5 godzin konsultacji indywidualnych z zakresu 
współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.  Wartość zadania 5 730,00 zł. 
 

7) „Rekolekcje – warsztaty dla małżeństw i zakochanych” w listopadzie 2013 r. 
Fundacja we współpracy z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym zorganizowała 
1 edycję „Rekolekcji – warsztatów dla małżeństw i zakochanych”. W edycji wzięło 
udział blisko 200 osób z całej Polski. (§7 ust. 1, ust. 2 ust. 3 lit. b, c, d, j).  

 
8) Realizacja we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego warsztatów, konsultacji grupowych i konsultacji 
indywidualnych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces 
edukacji” (§7 ust. 3 lit. e, j). Okres listopad 2013 – sierpień 2014. W ramach 
realizacji zawartej umowy eksperci współpracujący z fundacją zobowiązani byli 
poprowadzić 82 godziny warsztatów i konsultacji grupowych oraz konsultacji 
indywidualnych z zakresu tematyki Rodzice są partnerami szkoły.  Wartość zadania 
9 516,00 zł. W 2013 r. W ramach zawartej umowy zrealizowano ogółem 14 godzin 
zajęć o rozliczonej wartości w kwocie 1 632,00 zł. 

 
9) Realizacja miesiącu maju 2013 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie warsztatów i spotkań 
informacyjnych z zakresu profilaktyki na terenie powiatu bełchatowskiego 
11 spotkań szkoleniowo – warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej, dla 
nauczycieli oraz dla rodziców. Wartość zrealizowanego zadania w ramach zawartej 
umowy to 4 500,00 zł. 

 

10) Realizacja okresie lipiec – grudzień 2013 r. we współpracy z firmą Global Centre 
z Łodzi na terenie województw łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego 
24 warsztatów i spotkań dla osób korzystających z pomocy społecznej (młodzież 
i dorośli). Wartość zrealizowanego zadania w ramach zawartej umowy z firmą Global 
Center to 14 280,00 zł. 

 
11) Wsparcie finansowe udzielone na prowadzenie działalności ewangelizacyjnej. 

Uchwałą z dnia 1 czerwca 2013 r. Nr UZ-8/2013 Zarząd Fundacji „Aby nikt nie 
zginął” zdecydował o przeznaczeniu środków finansowych w kwocie do 6 150,00 zł. 
dla trzech osób na prowadzenie działalności charytatywnej w ramach świetlicy 
środowiskowej „Anielisko” oraz działalności ewangelizacyjnej w ramach wspólnoty 
„Mocni w Duchu” działających przy Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi 
oraz dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Maz. na działalność 
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duszpasterską i formacyjną adresowaną do małżeństw i rodzin.  (§7 ust. 2 lit. a, b, d, e, 
f ). 

 
12) Spotkania o charakterze profilaktycznym dla młodzieży i rodziców z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 
oraz z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Ogółem 
w dniach 14-16.11.2013 r.  w 14 spotkaniach wzięło udział ogółem około 1 100 osób: 
uczniów oraz rodziców uczniów z szkół średnich i gimnazjum. 
 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych: 
1) Umowa zawarta z Gminą Miasto Tomaszów Maz. na realizację zadania publicznego 

pn. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych 
środków działających na człowieka w sposób wywołujący zaburzenia 
w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu rzeczywistości, w szczególności wśród  
dzieci  i młodzieży z terenu miasta -  wartość 21 000,00 zł. 

2) Umowa zawarta z Gminą Miasto Tomaszów Maz. na realizację zadania publicznego 
pn. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich 
z terenu miasta -  wartość 25 000,00 zł. 

3) Umowa zawarta z Miastem Bełchatów na realizację zadania publicznego pn. Łódź 
Ratunkowa – bełchatowskie rodziny wolne od alkoholu i przemocy -  wartość 
6 000,00 zł. 

4) Umowa zawarta z Muzeum Historii Polski na realizację zadania pn. „Historia Moovie. 
Filmowe Archiwum Historii Opowiedzianej. FAHO – etap II” -  wartość 30 000,00 zł. 

5) Umowa zawarta z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego w Łodzi na realizację warsztatów i konsultacji w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” – wartość 5 730,00 zł. 

6) Umowa zawarta z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego w Łodzi na realizację warsztatów i konsultacji w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” – wartość 9 516,00 zł. 

7) Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej 
Oddział w Bełchatowie na realizację warsztatów i spotkań profilaktycznych – wartość 
4 500,00 zł. 

8) Umowa zawarta z firmą Global Centre w Łodzi na realizację warsztatów – wartość 
14 280,00 zł. 

9) Umowa zawarta z Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju na 
poprowadzenie spotkań profilaktycznych dla młodzieży – wartość 2 500,00 zł. 

10) Umowa zawarta z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju na poprowadzenie 
spotkań profilaktycznych dla młodzieży – wartość 2 000,00 zł. 

11) Umowa zawarta z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju na 
poprowadzenie spotkań profilaktycznych dla młodzieży – wartość 400,00 zł. 
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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 10 stycznia 2013 r. Nr UZ-1/2013 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w  sprawie zatwierdzenia projektów składanych w ramach 
konkursów ofert na realizację zadań współfinansowanych ze środków publicznych 
w 2013 r.  

2) Załącznik nr 2 – Uchwała z dnia 8 lutego 2013 r. Nr UZ-2/2013 Zarządu Fundacji Aby 
nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia projektów składanych w ramach konkursów 
ofert na realizację zadań współfinansowanych ze środków publicznych w 2013 r.  

3) Załącznik nr 3 – Uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. Nr UZ-3/2013 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie przystąpienia do realizacji projektów w ramach 
realizacji zadań współfinansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Tomaszowa 
Maz. w 2013 r.  

4) Załącznik nr 4 – Uchwała z dnia 20 lutego 2013 r. Nr UZ-4/2013 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2011 
z działalności fundacji 

5) Załącznik nr 5 – Uchwała z dnia 20 maja 2013 r. Nr UZ-5/2013 Zarządu Fundacji Aby 
nikt nie zginął w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2012 z działalności 
fundacji 

6) Załącznik nr 6 – Uchwała z dnia 20 maja 2013 r. Nr UZ-6/2013 Zarządu Fundacji Aby 
nikt nie zginął w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie darowizny na 
działalność ewangelizacyjną 

7) Załącznik nr 7 – Uchwała z dnia 1 czerwca 2013 r. Nr UZ-7/2013 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 
Fundacji za 2012 rok. 

8) Załącznik nr 8 – Uchwała z dnia 1 czerwca 2013 r. Nr UZ-8/2013 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na prowadzenie 
działalności charytatywnej i ewangelizacyjnej  

 
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 – 1 080,00 zł. 
2. darowizny rzeczowe – 0,00 zł.   
3. środki pochodzące ze źródeł publicznych (budżet gminy, budżet MHP) – 83 000,00 zł. 
4. odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych – 

31 042,00 zł.  
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Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych – 89 257,05 zł. 

 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 5 745,50 zł. 

 
c) działalność gospodarczą 

nie dotyczy 
 

d) pozostałe koszty – 28 214,24 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 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, 
nie dotyczy 
 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
1 972,00 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, 
nie dotyczy 
 

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 
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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/złoży stosowne deklaracje PIT oraz CIT w wymaganych terminach, we 

właściwym Urzędzie Skarbowym za rok 2013.  
 
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 10 grudnia 2014 r. 
 
 
Sporządził: 
 
 


