
Katowice, 25 marca 2008 r. 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach 

za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. 

 

 
1. Fundacja „Światło-Życie” ma swoją siedzibę w Katowicach, ul. Różyckiego 8.  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 31 grudnia 2001 r.  

Numer KRS: 0000071891.  

Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON 001376517.  

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 

Andrzej Raj – Prezes Zarządu – ul. T. Kościuszki 134c, 40-523 Katowice. 

Bogumił Piechura – Wiceprezes Zarządu – ul. Gałczyńskiego 19, 40-587 Katowice 

Tomasz Papaj – Członek Zarządu – ul. Armii Krajowej 7b/10, 41-400 Mysłowice 

Witold Suchodolski – Członek Zarządu – ul. Sikorskiego 44/27, 40-282 Katowice 

Barbara Młodzianowska – Członek Zarządu – ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice 

 

2. Cele statutowe Fundacji 

 prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn i 

skutków w szczególności takich patologii i zagrożeń społecznych jak alkoholizm, narkoma-

nia, nikotynizm, 

 upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wol-

nego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi, 

 udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki, niepełno-

sprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci oraz innym ludziom 

wymagającym szczególnej troski. 

Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez:  

− wydawanie ogólnopolskich czasopism „Eleuteria” (kwartalnik) i „Wieczernik” (7 nume-

rów). Kwartalnik „Eleuteria” adresowany jest do osób i instytucji zainteresowanych tematy-

ką profilaktyki p/alkoholowej, szczególnie wśród młodzieży (grupy AA, grupy Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka), 

− współorganizowanie ogólnopolskiego sympozjum „Rola szkoły w wychowaniu do trzeźwo-

ści” (Łódź, 6.10.2007), 

− włączenie się w ogólnopolską kampanię „Ciążą bez alkoholu”, 

− organizację na terenie gminy Krościenko akcji przeciwdziałającej sprzedaży alkoholu nie-

letnim – „Chrońmy młodzież”, 

− wydawanie innych materiałów formacyjnych dla grup młodzieżowych i dla dorosłych po-

dejmujących problematykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową, 

− propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień, 

− prowadzenie prelekcji na temat wychowania do życia w rodzinie, problemów dorastającej 

młodzieży, zachowania czystości przedmałżeńskiej, obrony życia poczętego, szkodliwości 

zażywania narkotyków, alkoholu, palenia papierosów, 

− organizację kursów pedagogiki zabawy, prowadzenia wesel bezalkoholowych, kursów dla 

wychowawców kolonijnych, 

− prowadzenie Chrześcijańskiego Portalu Ewangelizacyjnego Jezus.com.pl, 



− organizację koncertów i festiwali twórczości młodych, np. festiwal w Piekarach Śląskich, w 

którym uczestniczyło ok. 20 tys. osób, 

− pomoc duchową i szeroko pojętą pomoc terapeutyczną osobom o skłonnościach homosek-

sualnych, ich rodzinom i przyjaciołom. W Ośrodku „ODWAGA” w Lublinie pracuje 5 grup 

pomocowych dla mężczyzn i kobiet (60 osób), 

− organizację warsztatów dla osób pomagających ludziom o skłonnościach homoseksualnych. 

Warsztaty prowadził Gerard van dem Aardweg z Holandii. 

  

Nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji, o skutkach finansowych w okresie spra-

wozdawczym. 

 

3. Fundacja „Światło-Życie” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu. 

 

5. Przychody statutowe: 

− Przychody z działalności statutowej,  

darowizny na działalność statutową nieodpłatną  zł  547.380,72 

− Wpłaty darczyńców z tytułu 1% na rzecz OPP  zł  119.052,27 

− Darowizny rzeczowe otrzymane dla działalności statutowej  zł  58.063,08 

− Przychody z dotacji na zadania realizowane w działalności nieodpłatnej  zł  23.499,00 

− Razem przychody dla działalności statutowej nieodpłatnej zł  747.995,07 

− Przychody z działalności statutowej, wpłaty na działalność odpłatną  zł  772.201,54 

− Dotacje otrzymane na realizację zadań statutowych odpłatnych  zł  116.441,01 

− Razem przychody dla działalności statutowej odpłatnej  zł  888.642,55 

− OGOŁEM przychody dla działalności statutowej  zł  1.636.637,62 

− Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)  zł  43.554,45 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) Koszty realizacji zadań statutowych zł 1.567.496,60 

 w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych zł 949.205,93 

b) Koszty administracyjne zł 23.476,86 

c) brak 

d) Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe) zł 13.546,71 

 

7. Dane o: 

a)  Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2007 wynosiło: 3,5 etatu. 

Ilość zatrudnionych w osobach: 5. W tym: pracownicy administracyjni: 2 etaty (3 osoby), 

wychowawcy 1,5 etatu (2 osoby)  

b)  Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto: zł 60.649,34 

 w tym: 

− wynagrodzenie zasadnicze: zł 60.649,34  

− nagrody 0 

− premie 0 

− inne świadczenia 0 

c)  W roku 2007 nie wypłacono wynagrodzeń członkom zarządu i innym organom fundacji. 

d)  Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto: zł 42.324,90. 

e)  Pożyczek pieniężnych nie udzielono. 



f)  Lokaty terminowe ulokowane na rachunkach bankowych: 

− Bank PeKaO SA I O/ W Siemiatyczach zł 8.000,00 – dla Ośrodka Fundacji w Drohi-

czynie 

− Kredyt Bank SA O/Tarnobrzeg zł 51.577,79 – dla Ośrodka w Sandomierzu  

 

Fundacja posiada podstawowy rachunek w GETIN BANK S.A. I o. Katowice oraz rachunki 

pomocnicze dla Ośrodków Fundacji w następujących bankach: 

 Bank Spółdzielczy w Jasienicy 

 Bank PeKO S.A. w Siemiatyczach 

 Bank Spółdzielczy Stargard Gdański O. Skarszewy 

 GETIN BANK S.A. I o. Katowice 

 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 

 Bank Millenium S.A. 

 PKO BP S.A. o. Kowary 

 Bank Spółdzielczy Krościenko n.D. 

 Bank PKO S.A. I o. Olsztyn 

 Bank Pocztowy o. Poznań 

 PKO BP S.A. o. Radom 

 PKO BP S.A. o. Wrocław 

 Bank BPH S.A. o. Warszawa 

 Kredyt Bank S.A. o. Tarnobrzeg 

 Bank PEKAO S.A. o. Lublin 

 Bank Śląski o. Siemianowice 

g)  W roku 2007 Fundacja nabyła jednostki Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego „OPERA” TFI SA. Wartość nabytych jednostek na dzień 31.12.2007 r. wynosi zł 

106.603,96. 

 W spółkach prawa handlowego Fundacja nie zakupiła udziałów. Nie zakupiła obligacji. 

h)  W roku 2007 nie nabyto nieruchomości. 

i)  Nie nabyto nowych środków trwałych. 

j)  Aktywa obrotowe na dz. 31.12.2007 wynosiły: zł 324.710,12  

 w tym: 

− należności z tytułu nierozliczonych zaliczek zł 4.152,21 

− środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zł 213.953,95 

− wartość jednostek SFIO „OPERA” zł 106.603,96  

 

Zobowiązania krótkoterminowe na dz. 31.12.2007 wynoszą zł 127.317,37 

w tym:  

− rozliczenia z budżetem z tytułu pod. dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/07 zł 

1.851,00 

− rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zł 242,00 

− rozliczenia składek ubezpieczeniowych za m-c XII/07 zł 2.854,46 

− pozostałe z tytułu zakupu materiałów, energii, usług zł 122.369,91 

 

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe: Państwowa Agencja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych w Warszawie. Otrzymana kwota dotacji zł 18.999,00. Wynik finansowy 0. 

 

Działalność zlecona przez podmioty samorządowe: Urzędy Miast i Gmin w Bielsku-Białej, 

Kielcach, Warszawie i Wrocławiu. Zadania organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i mło-

dzieży. Otrzymana łączna kwota dotacji zł 120.941,01. Wynik finansowy na tej działalności: - 

60. 563,38 zł. 



 

9. Fundacja rozliczała się: 

− z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązanie 

na dz. 31.12.2007 dotyczy zaliczki podatku za m-c XII/07 zł 1.851,00. Kwotę przekazano 

dnia 19.01.2008 r. 

− z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych. Zobowiązanie na dz. 31.12.2007 

dotyczy składek za m-c grudzień 2007 zł 2.854,46. Kwotę przekazano dnia 11.12.2008 r. 

− z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za m-c XII/07 zł 

242,00. Kwota zostanie przekazana dnia 31.03.2008 r. 

 

Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe: 

− zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy – CIT-8 wraz z załącznikami 

− deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych. 

 

10. W dniach 23-24 października 2007 roku w Ośrodku Fundacji „Światło-Życie” w Krościenku 

przez pracowników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została 

przeprowadzona kontrola realizacji umowy nr 706/07/D zawartej dnia 18 kwietnia 2007 r. doty-

czącej przekazania Fundacji dotacji w wysokości 18 999,00 zł. Kontrola nie wykazała żadnej 

nieprawidłowości. 

 

 

 


