
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA OKRES od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

FUNDACJA WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY „ZIELONE WZGÓRZE”                                                                         

Adres siedziby i adres do korespondencji:  Okólna 75,  91-526 Łódź,  e-mail:  fundacjazielonewzgorze@gmail.com                       

Data rejestracji:  27.06.2012r.                                                                                                                                                        

Krajowy Rejestr Sądowy:  nr KRS: 0000425537                    

nr REGON:  101435961                                                                                                                                                                                              

Zarząd Fundacji:  prezes: Anna Guzek ; wiceprezes: Maciej Guzek  

Cele Fundacji:      

• przeciwdziałanie rozpadowi  rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych;  

• profilaktyka  przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw;  

• propagowanie pozytywnych wzorców relacji w rodzinie;   

• podnoszenie świadomości w kwestii przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;  

• przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji;   

• propagowanie terapii rodzinnej, psychoterapii i arteterapii jako dróg wyjścia rodziny z kryzysu;  

• propagowanie kontaktu z przyrodą i sztuką, promowanie ekologicznego trybu życia i twórczości indywidualnej;  

• psychoedukacja w temacie adopcji i rodzicielstwa zastępczego, propagowanie jawności adopcji oraz  w uzasadnionych 

przypadkach - adopcji otwartej;  

• wspieranie rozwoju kobiet, działalność na rzecz praw człowieka i równouprawnienia; zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu;  

• pomoc w niwelowaniu  skutków społecznych  długotrwałego bezrobocia;   

• zwiększanie szans zawodowych osób  niepełnosprawnych;   

• aktywizacja społeczności lokalnych;  

• terapia i wsparcie psychologiczne dla :  dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną, dla dzieci w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich  rodzin, dla rodzin 

zrekonstruowanych, dla samotnych rodziców,  dla matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich, dla rodzin z 

dziećmi i młodzieżą  niepełnosprawną  intelektualnie i fizycznie oraz niedostosowaną społecznie, dla dzieci, młodzieży i 

młodych matek w trudnej sytuacji oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;   

• pomoc psychologiczna w  następujących sytuacjach życiowych :  strata, żałoba, rozwód, adopcja, emigracja, niepłodność, 

zerwane więzi, zaburzenia przywiązania.                                                                                                                                                      

• Fundacja realizuje cele poprzez  działalność prowadzoną nieodpłatnie  lub odpłatnie.  Formy działań: 

• tworzenie programów i projektów prorodzinnych,                                                                                                                                                                                

• kampanie PR zmieniające niekorzystne stereotypy  dotyczące rodziny, adopcji  oraz metod  wychowania i edukacji,  

• organizowanie szkoleń  i  warsztatów dla rodziców, rodzin zastępczych,  adopcyjnych , dla personelu medycznego i osób 

związanych  zawodowo ze wspieraniem rodziny oraz dla wolontariuszy, 

• prowadzenie doradztwa rodzinnego,  opieki tymczasowej,  warsztatów terapeutycznych i rozwojowych oraz  grup wsparcia, 

wypożyczanie literatury dotyczącej  problematyki rodzinnej, adopcyjnej, wychowawczej i psychologicznej  a także książek 

i zabawek terapeutycznych,                                                                                                                                                                                                                                    

• organizowanie spotkań  umożliwiających wzajemne poznanie się rodzin a także rodziców adopcyjnych oraz dorosłych 

wychowanych w  rodzinach  adopcyjnych,                                                                                                                                                                                                                           

• organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z terapią  oraz edukacją  przyrodniczą i kulturalną,                                                                                                                                                          

• organizowanie grup samopomocowych (np. klubu rodzin adopcyjnych, klubu osiedlowego, klubu malucha), 

• prowadzenie Ośrodka Terapii i Rozwoju  Rodziny,                                                                                                                                                                                

• prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Rodzin Adopcyjnych,                                                                                                                                                           

• organizowanie i  prowadzenie własnych ośrodków adopcyjno- opiekuńczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w tym placówek o charakterze rodzinnym, 

• organizowanie  (współorganizowanie ) szkoleń,  konferencji,  warsztatów  i  wykładów bazujących na wiedzy i 

doświadczeniach  Fundacji, 

• prowadzenie działalności  informacyjnej  i  wydawniczej  promującej idee i działania Fundacji,                                                                                            

• prowadzenie strony internetowej, bloga, poradnictwa mailowego i telefonu zaufania,                                                                                                                   

• występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw dziecka oraz ochronę rodziny (m.in. 

w kontekście obowiązujących w Polsce praktyk adopcyjnych),                                                                                                                                                               

• współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą zainteresowanymi 

realizacją celów Fundacji,                                                                                                                                                                                                                                            

• współpracę z uczelniami łódzkimi  (pozyskiwanie wolontariuszy, organizacja praktyk),                                                                                                                                          

• podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.  

                                                          

mailto:fundacjazielonewzgorze@gmail.com


➢ 01.01. 2019 - 31.12.2019 - kontynuacja realizacji projektu Więzi odNowa-POWRÓT dofinansowanego z 

Programu FIO.  

W ramach Projektu:  

       1. dla rodzin biologicznych: 

–  grupa wsparcia dla rodziców, 

–  trening komunikacji dla rodziców, 

–  spotkania dla rodziny biologicznej (rodziców i ich dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej), 

–  cykle zajęć dla rodzin (twórczo-terapeutycznych i dogoterapeutycznych) 

–  konsultacje terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne, 

–  krótkoterminowa psychoterapia indywidualna traumy w podejściu EMDR (dla dorosłych, młodzieży, dzieci). 

       2. dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną (specjalistów i wolontariuszy): 

–  trening doskonalenia umiejętności wychowawczych, 

–  warsztaty rozwojowe z arteterapią. 

       3. w przestrzeni   publicznej: 

–  spotkania edukacyjne  (z prezentacjami, prelekcjami, wykładami oraz warsztatami twórczo-edukacyjnymi), 

–  wystawa fotograficzna (z wernisażem i prezentacją filmu dokumentalnego). 

➢ 02.03.2019 udział Fundacji w Jubileuszu Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi (prowadzenie 

warsztatów dla rodziców adopcyjnych). 

➢ 20.05.2019 Fundacja zleca (za zgodą FIO) dodruk 200 egzemplarzy wydanej w 2017 r. w ramach projektu Więzi 

odNowa książki pod tym samym tytułem. Następuje sukcesywna ich sprzedaż zainteresowanym podmiotom i 

osobom prywatnym w ramach działalności odpłatnej Fundacji. 

➢ 08.10.2019 – 26.11.2019 w ramach działalności odpłatnej Fundacja przeprowadza trening umiejętności 

rodzicielskich i wychowawczych (10 spotkań dwuipółgodzinnych) 

➢ 16.11. 2019 wzięliśmy udział w trzydniowym międzynarodowym spotkaniu roboczym w ramach projektu 

Erasmus + Women and Homelessness Project, (Kobiety i bezdomność), którego partnerem było Centrum 

Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

➢ W ciągu całego roku co miesiąc spotykała się w siedzibie Fundacji Grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych i 

zastępczych (kontynuacja z poprzednich lat). 

➢ W ciągu całego roku prowadziliśmy, w siedzibie Fundacji oraz mailowo i telefonicznie, konsultacje dla rodziców 

i opiekunów oraz dla osób wychowanych lub wychowujących się poza rodziną biologiczną. 

➢ W przeciągu roku  Fundacja wystąpiła w kilku audycjach radiowych stacji lokalnych (Radio Łódź, studenckie 

radio ŻAK Politechniki Łódzkiej)  i telewizyjnych (TVP 3 oraz TV-RetSat) promujących projekt Więzi odNowa  

➢ W grudniu łódzka Fundacja Życie nagrała z naszym udziałem kilka spotów dot. tematów adopcyjnych do 

przygotowywanego przez siebie Poradnika „4 Kroki do silnej Rodziny”, prezentowanych następnie na kanale YT 

➢ 5.12.2019 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego odbył się uroczysty wernisaż wystawy pt. Jestem rodzicem: 

przygotowanej w ramach projektu Więzi odNowa. Na wernisażu odbył się pokaz filmu dokumentalnego 

powstałego w ramach projektu pod tym samym tytułem. 

➢ W ciągu roku przy stronie internetowej Fundacji był prowadzony powstały w ramach projektu Więzi odNowa 

Blog z artykułami tematycznymi i relacjami z działań Fundacji 

➢ Ogółem w Fundacji pracowało w różnym wymiarze czasu dwudziestu pięciu wolontariuszy (pomoc w 

organizowaniu zajęć, zajmowanie się dziećmi uczestników w czasie trwania warsztatów, prace biurowe, 

gospodarcze, kolportaż materiałów promocyjnych i edukacyjnych, pomoc w organizacji wystawy i wernisażu, 

pomoc przy promocji działań Fundacji w Internecie). 

➢ W ciągu roku członkowie zespołu Fundacji wzięli udział w następujących dwudniowych szkoleniach 

zamkniętych:  

• NVC – podstawy Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga (prow. Magdalena Wegner) 

• „Więź jako czynnik chroniący rozwój” (prow. Teresa Szumiło) 

• System Wewnętrznej Rodziny dla osób pracujących w zawodach terapeutycznych (prow. Agnieszka Pietlicka) 

• Rodzicielstwo Bliskości dla Profesjonalistów (Agnieszka Stein) 

• TBRI (prow. Edyta Wojtasińska Kataryna Klimiuk-Bibik) 

• Ustawienia systemowe (prow. Kama Korytowska) 

➢ W 2019 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

➢ W 1 kwartale w Fundacji była zatrudniona, w wymiarze 1/4 etatu, pracownica - na umowę o pracę. 

➢ W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.  

➢ Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

https://fundacjazielonewzgorze.org/przywiazanie-jako-czynnik-chroniacy-rozwoj-szkolenie-dla-zielonego-wzgorza/


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE 

Łódź, ul. Okólna 75 

NIP 726-265-00-56 

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod 

numerem 0000425537 Sądu Gospodarczego XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w 

dniu 27 czerwca 2012r. 

Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 

2019r. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są 

nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie istotnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 

 Rok podatkowy składa się z 12 okresów sprawozdawczych i pokrywa się z rokiem kalendarzowym; 

 Fundacja od roku 2017 sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru Załącznik nr 6 do Ustawy o 

Rachunkowości; 

 Fundacja ewidencjonuje koszty z podziałem na rodzaje prowadzonej działalności; 

 W roku 2019 Fundacja nie prowadziło działalności gospodarczej; 

 Do przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwalifikowane są przychody z dotacji 

i subwencji; 

 Do przychodów z pozostałej działalności statutowej kwalifikowane są przychody z darowizn; 

 Fundacja nie ustala odroczonego podatku dochodowego, ponieważ swoje dochody przeznacza na 

realizację celów statutowych, korzystających ze zwolnienia z podatku od osób prawnych na podstawie 

art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 

 Fundacja nie tworzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Fundacja wycenia na dzień bilansowy w wartości 

skorygowanej o odpisy amortyzacyjne; 

 Należności i zobowiązania w złotych Fundacja wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagającej 

zapłaty; 

 Należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe z tej wyceny wpływają na 

koszty lub przychody finansowe. 

Sporządzono dnia 22 maja 2020r. 

  



Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE 

Łódź, ul. Okólna 75 

NIP 726-265-00-56 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2019 

   Wyszczególnienie  Kwota za rok 
2019 

Kwota za rok 
2018   

A. Przychody z działalności statutowej 171 356,00 41 834,20 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 159 450,00 30 111,20 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 341,00 3 200,00 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 2 565,00 8 523,00 

B. Koszty działalności statutowej 175 767,94 63 903,01 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 164 823,81 60 682,04 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 10 944,13 3 220,97 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej     

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -4 411,94 -22 068,81 

D. Przychody z działalności gospodarczej     

E. Koszty działalności gospodarczej     

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 205,00 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -4 411,94 -22 273,81 

I. Pozostałe przychody operacyjne 1 773,84 17 803,48 

J. Pozostałe koszty operacyjne   0,01 

K. Przychody finansowe     

L. Koszty finansowe 15,60   

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -2 653,70 -4 470,34 

N. Podatek dochodowy     

O. Zysk (strata) netto (M-N) -2 653,70 -4 470,34 

   

   Sporządzono dnia 22 maja 2020r. 

   

  



Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ZIELONE WZGÓRZE 

Łódź, ul. Okólna 75 

NIP 726-265-00-56 

 BILANS na dzień 31 grudnia 2019r. 
  stan na  

Aktywa 2019-12-31 2019-01-01 

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe     

III. Należności długoterminowe     

IV. Inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

B. Aktywa obrotowe 7 036,45 10 267,64 

I. Zapasy     

II. Należności krótkoterminowe 38,18 1 897,50 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 998,27 8 370,14 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy     

Aktywa razem 7 036,45 10 267,64 

     stan na  

Pasywa 2019-12-31 2019-01-01 

A. Fundusz własny 5 994,15 8 647,85 

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00 

II. Pozostałe fundusze     

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 647,85 12 118,19 

IV. Zysk (strata) netto -2 653,70 -4 470,34 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 042,30 1 619,79 

I. Rezerwy na zobowiązania     

II. Zobowiązania długoterminowe     

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 042,30 1 619,79 

IV. Rozliczenia międzyokresowe     

Pasywa razem 7 036,45 10 267,64 

   

   Sporządzono dnia 22 maja 2020r. 

    



 

Informacja dodatkowa: 

1. Fundacja posiada zobowiązania w wysokości 1 042,30 zł i są to zobowiązania 

krótkoterminowe: z tytułu dostaw i usług 500,02 zł, oraz z tytułu podatków i składek 

ZUS w wysokości  542,28 zł. Nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek. 

2. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów fundatorom, członkom organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorujących. Nie udzielono też żadnych 

gwarancji i poręczeń. 

3. Fundacja  posiada środki trwałe należące do grupy 8 Wyposażenie o wartości 

18 106,61 zł w 100% zamortyzowane. 

4. Fundacja posiada należności w wysokości 38,18 zł i są to należności z tytułu 

wynagrodzeń. 

5. Fundacja osiągnęła następujące przychody : 

 159 450,00 zł dotacja w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na 

   podstawie umowy nr 52_II/2018; 

   9 341,00 zł działalność odpłatna; 

   2 565,00 zł zł darowizny finansowe; 

   1 048,84 zł refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON; 

      725,00 zł pozostałe przychody operacyjne. 

Łącznie w roku 2019 Fundacja uzyskała przychody w wysokości 173 129,84 zł. 

6. Fundacja poniosła następujące koszty realizacji zadań statutowych:  

 159 450,00 zł sfinansowane ze środków dotacji; 

      5 373,81 zł sfinansowane ze środków własnych (darowizn, wpłat z PFRON); 

   10 944,13 zł koszty działalności odpłatnej; 

Oraz: 

      15,60 zł pozostałe koszty finansowe. 

Łącznie w roku 2019 Fundacja poniosła koszty w wysokości 175 783,54 zł 

7. W roku 2019 w Fundacji fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu. 

8. Fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego. 

9. Różnice pomiędzy kosztami wykazanymi w rachunku zysków i start za rok 2019 a 

wykazanymi w sprawozdaniu podatkowym CIT-8: 

 Wg Rachunku zysków i strat                                                                                                175 783,54 

       zł 

 Koszty uzyskania przychodów wg ustawy podatkowej wykazane w CIT-8                          16 333,54 

  zł 

 Koszty sfinansowane z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58 Ust. o podatku od osób prawnych)     159 450,00 

 zł. 

 

Sporządzono dnia 22 maja 2020r. 


