
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 

 

I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji KOLOROWO 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: POLSKA 

 
Województwo: łódzkie 

 
Powiat: Łódź 

 

Gmina: Łódź 

 
Ulica: 6 Sierpnia 

 
Nr domu: 5 

 

Nr lokalu: 3 

 
Miejscowość: Łódź 

 
Kod pocztowy: 90-606 

 

Nr telefonu: 505 925 927 

 
e-mail: info@kolorowo.org 

 
Nr faksu: 

 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: 

3. REGON: 100582915 4. Data wpisu w KRS: 22.09.2008 5. Nr KRS: 0000313952 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Agnieszka Wojtas  Prezes Fundacji  

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Misją Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod rozwijających 
myślenie twórcze oraz kreatywność, przeciwdziałanie formom dyskryminacji, ochrona praw człowieka i natury, 
budowanie więzi społecznych w szerokich zakresach tematycznych. Celem Fundacji KOLOROWO jest między innymi 
prowadzenie i wspieranie działań w zakresie: promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania 
tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

W 2018 roku udało się zrealizować kilka ważnych, mniejszych i większych projektów, skierowanych do młodzieży z 
terenu m. Łodzi oraz z terenu całego kraju. 
Jeden z większych projektów poświęcony jest sztuce M. Eschera - światowej sławy holenderskiego grafika. 
"Matematyczne natchnienie dla artysty" to projekt element dużego projektu pod nazwą "Fenomen logicznego 
designu". W roku 2018 zostały zrealizowane pierwsze elementy minimum trzyletniego - kompleksowego projektu, 
którego podstawowym celem jest stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników działania z dziełami 
M.Eschera w tle. 
Rok 2018 przyniósł realizację: 
- ogólnopolskiego konkursu graficzno-matematycznego "Matematyczne natchnienie dla artysty", 
- wyjazdu laureatów konkursu do Holandii, 
- warsztatów plastyczno-matematycznych dla dzieci i młodzieży, 
- wernisażu prac laureatów konkursu oraz efektów przeprowadzonych warsztatów "escherowskich", 
- współpracy z Fundacją Eschera oraz Muzeum Eschera w Hadze (Escher in the Palace), 
- pierwszą w Polsce wystawę prac - tesselacji M. Eschera. 
 

za rok 2018 

 



Rezultaty działań w ramach zadania "Escher - fenomen logicznego designu" w minionym roku kalendarzowym to: 
- 1 konkurs artystyczno-matematyczny, 
- 5 dniowy wyjazd laureatów konkursu (9 dzieci z niewielkiej miejscowości z województwa wielkopolskiego (Kowalew) 
oraz Łodzi i jeden nauczyciel), 
- 19 warsztatów escherowskich w Łodzi, Świdniku, Warszawie, 
- około 400 uczestników (dzieci i młodzieży) warsztatów escherowskich, 
- 1 warsztat w ramach Łódź Design pod patronatem firmy Paradyż, 
- 1 wernisaż prac młodzieży (w sumie: 43 prace - malowane, 20 prac - grafiki komputerowej, 20 prac z Fundacji 
Eschera z Holandii), 
- około 40 książek poświęconych twórczości Eschera zostało rozdanych uczestnikom projektu, 
- 1 strona internetowa poświęcona realizacji projektu (www.escher.pl). 
Projekt ten dofinansowany był ze środków Fundacji PZU, Fundacji mBank oraz środków własnych Fundacji. 
 
W 2018 roku Fundacja zaangażowała się również w działania społeczno - obywatelskie organizując dwie debaty dla 
młodzież z terenu miasta Łodzi oraz woj. łódzkiego. Finansowo działania wsparł Urząd Miasta Łodzi oraz Fundacja 
Lotto. W wydarzeniach wzięli udział: ksiądz arcybiskup Grzegorz RYŚ (Arcybiskup Metropolita Łódzki), Michael 
Schudrich (naczelny rabin Polski), Janina Ochojska (Polska Akcja Humanitarna), dr Joanna Podolska (Dyrektor Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana, wykładowca akademicki na UŁ (Instytut Kultury Współczesnej)), dr Monika Kopytowska 
(Językoznawca w Zakładzie Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki UŁ), Piotr Kłys (przewodniczący KDO ds 
różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji), red. Dominika Wielowieyska (dziennikarka i publicystka, odznaczona 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski), prof. Mariusz Grzegorzek (reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, 
scenograf, scenarzysta, grafik i producent), Olgierd Łukaszewicz (wybitny aktor teatralny i filmowy, odznaczony m.in. 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”, Medalem Zasłużony dla Miasta Warszawy, fundator „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha 
B. Jastrzębowskiego”). Podsumowanie wydarzeń "Inny?", "DEKALOG POLSKI - 10 ważnych słów" oraz projekt 
poświęcony M. Escherowi odbyło się w Centrum Promocji Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Fundacja aktywnie działa również w sferze edukacji. W październiku 2018 roku Fundacja wzięła udział w 
Międzynarodowym Tygodniu Kodowania, a jedno ze zrealizowanych działań reprezentowało Polskę ("Tańczące 
ozoboty" - taniec poloneza 8 robotów do muzyki W. Kilara z filmu Pan Tadeusz). Drugi z projektów realizowanych w 
ramach Meet and code to współpraca ze Szkołą Polską w Katarze. Finansowo działania wsparła Fundacja TechSoup w 
ramach Meet and code. 
 
Koniec października przyniósł również podsumowanie dużego projektu modowego POLKI FOLKI. Celem projektu było 
budowanie więzi kulturowych, międzynarodowych oraz poszukiwanie aktywnego dialogu między dwoma narodami 
(Polską i Ukrainą), edukacją, a twórczym środowiskiem artystycznym. Zadanie było zrealizowane w Zakopanem, gdzie 
odbył się pokaz mody słowiańskiej, zorganizowany przez polską markę Folk Design przy wsparciu Fundacji Kolorowo. 
Partnerem wydarzenia była Rezydencja Nosalowy Dór nawiązująca w architekturze i designie wnętrz do motywów 
narodowych regionu Podhala. W ramach projektu odbyły się pokazy mody folk inspirowane kulturą Podhala i Ukrainy, 
oraz warsztaty "Folk z Klasą" z udziałem młodzieży ze Świdnika. To wielkie święto sztuki ludowej z udziałem artystów z 
rożnych dziedzin. Projekt był realizowany przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rynku Regionalnego, Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach "Etno-Polska". 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

Podstawowym celem Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod 
rozwijających myślenie twórcze. Wdrażamy swoje założenia poprzez organizację różnego rodzaju projektów 
skierowanych do osób w różnym wieku z terenu całego kraju (w szczególności miasta Łodzi). 
 
W 2018 roku Udało nam się zrealizować: 
- debaty społeczne: (INNY?/ 100 LAT TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W KULTURZE; dofinansowanie: 8 000,00PLN/ Urząd 
Miasta Łodzi/ 2018, 10 WAŻNYCH SŁÓW; dofinansowanie: 11 000,00PLN/ Urząd Miasta Łodzi, Fundacja LOTTO/ 2018), 
 
- projekty edukacyjne: (MATEMATYCZNE NATCHNIENIE DLA ARTYSTY; dofinansowanie: 65 610,00 PLN/ Fundacja PZU, 
mBanku/2018), 
 
- akcje promujące i wykorzystujące nowoczesne technologie: (zadania zrealizowane w ramach międzynarodowego 
tygodnia kodowania MEET AND CODE; dofinansowanie: dofinansowanie: 3 400,00PLN/ Fundacja TechSoup/ 2018), 
 
- projekty promujące tożsamość narodową: (POLKI FOLKI; dofinansowanie: 36 700,00 PLN/ Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Kultury/ 2018), 



 
- projekty społeczno-kulturalne: (MŁODZI SZUKAJĄ MISTRZÓW; dofinansowanie 14 000,00 PLN/ Urząd Miasta Łodzi/ 
2018). 

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE x TAK  

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 

nie dotyczy  

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, 
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował 
uchwał) 

Załącznik  

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

132092,45 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 132092,45 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0,00 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 
97258,56 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 
34500,00 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 
33058,56 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich) 
29700,00 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 0,00 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

0,00 

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

186282,33 0,00 



a. Koszty realizacji celów statutowych 182682,33 0,00 

b. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

3600,00 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 0 

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 

0 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0,00 

b. Z tytułu umów zlecenie 0,00 

c. Wysokość 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) 

0,00 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE x TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 

0,00 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek 

nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych 

nie dotyczy 

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 

Kwota na koniec roku obrotowego (2017r.): 55063,23PLN 
Numer rachunku fundacji:  02 1140 2004 0000 3202 7690 8845 
Kwota na koniec roku obrotowego (2018r.): 3 199,40PLN 
konto pomocnicze:  21 1140 2004 0000 3202 7723 9273  
Kwota na koniec roku obrotowego (2018r.): 101,66  
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