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SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2010 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) „JA – to wszystko co mam” – program profilaktyczno – wychowawczy. W okresie 
kwiecień-maj 2010 w Gimnazjum nr 4 w Łodzi zrealizowano program profilaktyczno 
– wychowawczy pn. „JA-to wszystko co mam” adresowany do uczniów 
sprawiających szczególne problemy wychowawcze. W ramach programu nawiązano 
partnerską współpracę z teatrem „Zwierciadło” z Łodzi specjalizującym się w 
tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy (§7 ust. 3 lit. b, e, j).  

2) „JA – to wszystko co mam” – integracja mieszkańców Gminy Szczerców poprzez 
realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień. W miesiącach kwiecień - 
czerwiec 2010 r. na podstawie umów zawartych z Gminą Szczerców realizowano w 
ramach projektu dofinansowanego z EFS w ramach POKL 2 otwarte spotkania 
informacyjne dla mieszkańców pn. „Łódź Ratunkowa”, konferencję szkoleniowo 
informacyjną pn. „Widzę” adresowaną do pedagogów, wychowawców, straży 
gminnej, rodzin i reprezentantów podmiotów gospodarczych i osób prowadzących 
sprzedaż alkoholu z zakresu zagrożeń nieletnich uzależnieniami od alkoholu oraz 
odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, a także poprowadzono Festyn Profilaktyczno – 
Integracyjny dla mieszkańców, w ramach którego zaproszono do współprowadzenia 
m.in. Roberta Tekieli i zespół muzyczny Full Power Spirit (§7 ust. 3 lit. b, e, j). 
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3) Wsparcie finansowe działalności osób prowadzących działalność dobroczynną 
i ewangelizacyjną w Zespole „Mocni w Duchu z Łodzi”. Uchwałą z dnia 1 czerwca 
2010 r. Nr UZ-4/2010 Zarządu Fundacji Aby nikt nie zginął w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego osobom na prowadzenie działalności ewangelizacyjnej 
i dobroczynnej w ramach Zespołu Wokalno-Ewangelizacyjnego  „Mocni w Duchu” 
z Łodzi oraz na udział osób w warsztatach i konferencjach podjęto decyzję 
o wyasygnowaniu na ten cel kwoty 500,00 zł. z przeznaczeniem dla dwóch osób. (§7 
ust. 3 lit. a, b, d, e, f). 

4)  „Rekolekcje – warsztaty dla małżeństw” w marcu, listopadzie i grudniu  2010 r. 
Fundacja we współpracy z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym zorganizowała 
3 edycje „Rekolekcji – warsztatów dla małżeństw”. We wszystkich edycjach wzięło 
udział blisko 100 małżeństw z całej Polski. (§7 ust. 1, ust. 2 ust. 3 lit. b, c, d, j).  

5) Realizacja na rzecz Miasta Tomaszowa Maz. zadania publicznego pn. „Łódź 
Ratunkowa” - prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu miasta. (§7 ust. 3 lit. b, e, j). Okres styczeń – grudzień 
2010. W ramach realizacji zadania, które było wsparte dotacją z budżetu miasta 
zrealizowano 4 następujące działania na rzecz mieszkańców: prowadzono spotkania 
szkoleniowo – informacyjne dla uczniów gimnazjów, prowadzono w formie akcji 
ulotkowej promocję festynu profilaktyczno-integracyjnego w szkołach, 
zorganizowano festyn profilaktyczno-integracyjny dla uczniów, rodziców, nauczycieli 
i wszystkich mieszkańców Tomaszowa Maz z udziałem zespołu Full Power Spirit, 
poprowadzono spotkania szkoleniowo – informacyjne dla uczniów szkół 
podstawowych. Ogółem w ramach zadani poprowadzono dla uczniów – 59 spotkań 
szkoleniowo – informacyjnych w 23 szkołach, w których wzięło udział wg 
szacunkowych danych 3 540 osób. Rozliczona wartość zadania: 

Koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

33 019,06 zł. 29 999,98 zł. 3 019,08 zł. 

 
6) Realizacja na rzecz Miasta Bełchatowa zadania publicznego pn. „Łódź Ratunkowa”. 

Okres wrzesień – grudzień 2010. (§7 ust. 3 lit. b, e, j). W szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Bełchatowa odbył się cykl 20 około 2 godzinnych spotkań 
pn. „Łódź Ratunkowa” adresowanych do uczniów klas 1.  W ramach spotkań 
ukazywane były negatywne skutki zażywania narkotyków itp. substancji, a także 
fatalne ich działanie w każdej sferze życia (społecznej, fizycznej, psychicznej 
i duchowej). Ponadto celem spotkań było zniechęcenie młodzieży do inicjacji 
narkotykowej. ilość spotkań: 20, ilość szkół: 9, ilość adresatów: około 1200. 
Rozliczona wartość zadania: 

 
Koszt 

całkowity 
z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

7 848,60 zł. 6 968,60 zł. 880,00 zł. 
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7) Realizacja na rzecz Miasta Bełchatowa zadania publicznego pn. „Warsztaty – Tańce 

w Kręgu”, które miało na celu zagospodarowanie czasu wolnego dziewczętom 
z Bełchatowa w szczególności dziewczętom ze środowisk zagrożonych zjawiskami 
patologicznymi związanymi ze spożywaniem alkoholu. Okres wrzesień – grudzień 
2010 r. Zadanie objęło cykl 7 spotkań warsztatowych oraz jedno spotkanie 
podsumowujące „Tańce w Kręgu” W zajęciach wzięło udział początkowo 
10 dziewcząt, a projekt zakończyło ostatecznie 8 dziewcząt. W ramach spotkań ich 
uczestniczki poznały techniki taneczne, kraje i kultury z których wywodzą się 
poszczególne tańce oraz znaczenie-wymowę poszczególnych tańców. 
Cykl warsztatów zakończył się uroczystą galą przygotowaną przez uczestniczki 
zadania, w ramach której odbył się specjalnie przygotowany pokaz tańców wraz z ich 
omówieniem. W gali oprócz uczestniczek warsztatów wzięli udział mieszkańcy miasta 
zaproszeni przez uczestniczki projektu (uczestniczki podczas zajęć same 
przygotowywały ręcznie wykonywane zaproszenia). Gośćmi byli nauczyciele, 
koleżanki i rodziny uczestniczek (ogółem około 30 osób). Podczas gali uczestniczki 
otrzymały w obecności gości certyfikaty ukończenia warsztatów oraz pamiątkowe 
płyty z nagraniami. Na koniec gali wieńczącej cykl warsztatowy odbył się uroczysty 
poczęstunek dla wszystkich obecnych (ciepły posiłek, przekąski, słodycze, owoce oraz 
zimne i gorące napoje). Rozliczona wartość zadania: 

 
Koszt 

całkowity 
z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

4 616,51 4 000,00 616,51 

 
8) Realizacja na rzecz Miasta Bełchatowa zadania publicznego pn. „WIDZĘ – 

Szkolenia dla osób i podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie 
Bełchatowa” (§7 ust. 3 lit. b, e, j). Grupę docelową zadania stanowiły podmioty 
gospodarcze posiadające zezwolenie na prowadzenie sprzedaży alkoholu na terenie 
Bełchatowa (ogółem zaproszenia do udziału w szkoleniach otrzymało 202 podmioty). 
W dniach 9 i 10 grudnia 2010 r. przeprowadzono 2 szkolenia. Każde trwało około 4 h. 
Prowadzone było wg najnowszych metod pracy tj. wykład, elementy metody „case 
study”, dyskusja – transfer doświadczeń. Wspólnie z uczestnikami szkolenia, bazując 
na ich doświadczeniu próbowano wskazać na metody i sposoby budowania 
długotrwałej relacji z klientami, która pozwoli wypracować obraz placówki 
handlowej, w której nie sprzedaje się alkoholu młodocianym osobom i jednocześnie 
przyjaznej dla klientów. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały pomocne do 
utrwalenia wiedzy. W obu szkoleniach wzięło udział ogółem 15 osób, które 
reprezentowały 19 placówek z terenu miasta. Rozliczona wartość zadania: 

 
Koszt 

całkowity 
z tego z 
dotacji 

z tego z finansowych 
środków własnych 

5 483,40 5 000,00 483,40 

 
9) „Łódź Ratunkowa” – program profilaktyczno – edukacyjny dla młodzieży. 

W 2010 r. realizowano program „Łódź Ratunkowa” obejmujący profilaktykę 
uzależnień, który adresowany jest do uczniów i młodzieży. Program zrealizowano 
w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika. 
Dodatkowo zorganizowano oraz zrealizowano szkolenie „WIDZĘ” dla Rady 
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Pedagogicznej a także program dla rodziców „Kochasz? Spójrz w oczy!”. Okres 
listopad 2010 r. (§7 ust. 3 lit. b, e, j). 

 
 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych: 

1) Umowa zawarta z SP im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie na realizację programu 
profilaktyczno-wychowawczego pn. „JA-to wszystko co mam” – wartość 4 350,00 zł. 

2) Umowa zawarta z Gminą Miasto Tomaszów Maz. na realizację zadania publicznego 
pn. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu miasta -  wartość 30 000,00 zł. 

3) Umowa zawarta z Miastem Bełchatów na realizację zadania publicznego pn. „Łódź 
Ratunkowa” – wartość 7 000,00 zł. 

4) Umowa zawarta z Miastem Bełchatów na realizację zadania publicznego pn. 
„Warsztaty – Tańce w Kręgu” – wartość 4 000,00 zł. 

5) Umowa zawarta z Miastem Bełchatów na realizację zadania publicznego pn. „Widzę – 
szkolenia dla osób i podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie miasta 
Bełchatowa” – wartość 5 000,00 zł. 

6) Umowa zawarta z gminą Szczerców na organizację trzech spotkań profilaktycznych 
dla młodzieży „Łódź Ratunkowa” – wartość 5 070,00 zł. 

7) Umowa zawarta z gminą Szczerców na organizację konferencji profilaktycznej pn. 
„Widzę” – wartość 5 750,00 zł. 

8) Umowa zawarta z gminą Szczerców na organizacje otwartego festynu profilaktyczno-
integracyjnego dla rodzin – wartość 9 500,00 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 24 stycznia 2010 r. Nr UZ-1/2010 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat 
Fundacji za 2009 rok. 

2) Załącznik nr 2 – Uchwała z dnia 24 stycznia 2010 r. Nr UZ-2/2010 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za rok 2009 z 
działalności fundacji 

3) Załącznik nr 3 – Uchwała z dnia 24 stycznia 2010 r. Nr UZ-3/2010 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektów, 
które uzyskały dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Gminy Miasta Tomaszowa 
Maz. i Miasta Bełchatowa 

4) Załącznik nr 4 – Uchwała z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr UZ-4/2010 Zarządu Fundacji 
Aby nikt nie zginął w sprawie udzielenia wsparcia finansowego osobom na 
prowadzenie działalności ewangelizacyjnej i dobroczynnej w ramach Zespołu 
Wokalno-Ewangelizacyjnego „Mocni w Duchu” z Łodzi oraz na udział osób w 
warsztatach i konferencjach 
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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 – 9 424,00 zł. 
2. darowizny rzeczowe – 0,00 zł.   
3. odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych – 

20 320,00 zł. (w tym koszty realizacji tych świadczeń: 14 509,00 zł.)  
 
Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych – 90 671,41 zł. 
 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – 3 523,92 zł. 
 

c) działalność gospodarczą 
nie dotyczy 
 

d) pozostałe koszty – 0,00 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: 
nie dotyczy 
 

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 
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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 

 
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 2010.  
 
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 28 grudnia 2011 r. 


