
Sprawozdanie z działalności Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach 

za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. 

 

 

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

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 13 grudnia 2001 r.  

Numer KRS: 0000071891.  

Statystyczny numer rejestracyjny w systemie REGON 001376517.  

 

Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji: 

Andrzej Raj – Prezes Zarządu. 

Tomasz Papaj – Wiceprezes Zarządu  

Beata Warot – Członek Zarządu   

Adam Guzdek – Członek Zarządu  

Barbara Młodzianowska 

2. Cele statutowe Fundacji 

a) prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej dla ograniczenia przyczyn 

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

mania, nikotynizm, 

b) upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka 

wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych 

ludzi, 

c) udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki, niepeł-

nosprawnym, kobietom nie mającym warunków do wychowania dzieci oraz innym lu-

dziom wymagającym szczególnej troski. 

Cele statutowe Fundacja w bieżącym roku realizowała poprzez:  

 

L.p. Działalność Ośrodek Wydarzenie 
Liczba 

uczest

ników 

Liczba 

wolonta

riuszy 
1. Wypoczynek 

młodzieży 
Bielsko-

Biała 
 

261 40 

Kielce  100 10 

Koszalin Wypoczynek zimowy 313 21 
Wypoczynek letni 323 - 

Kowary  310 10 

Wrocław Półkolonie dla dzieci 50 6 
Zarząd Obóz św. Jana Bosko 210 60 

2. Wyjazdy dla 

małżeństw 
Bielsko-

Biała 
 

348 56 

Kowary  127 6 

Wrocław  133 - 

3.  Działalność na 

rzecz 

małżeństwa i 

rodziny 

Bydgoszcz VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar bpa. Jana 

Tarnawy  
200 1 

Piknik rodzinny 4000 30 
Sympozjum „Magia – cała prawda”  200 12 



Katowice Warsztat „Praca z emocjami dziecka” 10 - 
Festyn Integracyjny „Na Gawronów” 250 23 

Kielce „Dostarczenie żywności dla najuboższej 

ludności Unii Europejskiej 2012” 
400 2 

Zajęcia edukacyjno – historyczno – 

integracyjne dla młodzieży uczestniczącej  

w X Wiślickich Spotkaniach Młodzieży 

Ok. 

1200 
- 

Warszawa 

Praga 
Prowadzenie świetlicy środowiskowej - - 
Prowadzenie środowiskowej formy wsparcia 

dla dzieci młodzieży „Praskie Przetrwanie” 
- - 

Zarząd Koncert „Bądź jak Jezus” 20 000  - 
4.  Działania na 

rzecz 

trzeźwości 

Bydgoszcz Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy 200 10 
Katowice XI Ogólnopolski Bal Wodzirejów 132 7 

Warsztaty Innowacyjny Wodzirej na 

kinderbalu, urodzinach, festynie, Sylwestrze i 

zabawie karnawałowej 
89 - 

Sylwester Bezalkoholowy 76 4 
Krościenko   Wydawanie czasopisma Eleuteria - - 

5. Działalność 

terapeutyczna 
Katowice Rekolekcje dla uzależnionych i ich bliskich 

„Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie 

Panie” 
80 5 

Rekolekcje w ramach terapii przez taniec 

„Modlitwa przez taniec” 
47 - 

Grupa terapeutyczna dla dzieci alkoholików 

DDA 
12 1 

Warsztaty „W poszukiwaniu własnej 

wartości” 
11 - 

Mitingi grup samopomocowych dla uza- 

leżnionych i członków ich rodzin, wspólnoty 

trudnych małżeństw, Anonimowi Żarłocy 
75 2 

Kowary Warsztaty dla Anonimowych Alkoholików 28 - 
Spotkania Anonimowych Alkoholików 30 2 

Lublin Grypy terapeutyczne i grupy wsparcia 238 - 
 

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

sprawozdawczym. 

 

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

 

4. Kopie uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich wszystkich źródeł 

. 

  

a/. Darowizny pieniężne zł  1 211 463,47  

b/. Darowizny rzeczowe  zł  421,48 

c/. Wpłaty z Urzędów Skarbowych z tyt.1% na rzecz opp  zł  188 324,63 

d/.Środki ze źródeł publicznych  zł  73 359,00 

    w tym: 

    - z budżetu państwa zł  19 530,00 

    - z budżetu gminy  zł  153 829,00 

 

        e/. Wpłaty na działalność statutową  



odpłatną uczestników projektów  zł  395 90,20 

        f/. OGÓŁEM przychody z działalności statutowej  zł  2 016 58,78 

 

        g/. Pozostałe przychody zł 20 65,55 

             w tym: 

           - przychody finansowe dot. odsetek od lokat termin.  zł  18 20,87 

           - pozostałe /kwota stanowi przychód z tyt. darowizny  zł  2 44,68 

       wieczystego użytkow. Gruntu dla Ośr. Fundacji w Kowarach 

       otrzymanej w r.1996 o wartości zł 50893,50 zaksięgow. na koncie 

      „Rozlicz. międzyokresowe przychodów. Roczny odpis na konto 

       bieżących pozostałych przychodów i jednocześnie naliczenie  

       w koszty amortyzacji wynosi zł 2 544,68. 

     

 

5a.   Informacja o odpłatnych świadczeniach statutowych i ich kosztach. 

Projekt Przychody zł Koszty zł Wynik finansowy 

Organizacja 

wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i rodzin – 

propagowanie stylu 

życia wolnego od 

uzależnień 

 

 

333 268,75 

 

 

348 961,78 

 

 

 

 

- 15 693,03 

 

 

Organizacja kursów 

pedagogiki zabawy, 

prowadzenie wesel i 

zabaw 

bezalkoholowych 

 

 

42 681,45 

 

 

78 202,88 

 

 

 

 

- 35 521,43 

 

 

Pomoc terapeutyczna 

osobom o 

skłonnościach 

homoseksualnych, 

osobom uzależnionych 

od alkoholizmu i ich 

rodzinom 

 

 

19 240,00 

 

 

20 969,82 

 

 

 

 

- 1729,82 

 

 

Razem działalność 

statutowa odpłatna 

 

395 190,20 

 

448 134,48 

 

- 52 944,28 

 

 

6.  Informacja o poniesionych kosztach: 

d) Koszty realizacji zadań statutowych   zł  1 861 520,30   

 w tym koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych  zł  448 134,48 

e) Koszty administracyjne  zł  65 977,44 

f) brak kosztów działaln. gospod. /Fundacja nie prowadzi/  zł  0 

g)  Pozostałe koszty (operacyjne i finansowe)  zł  483,38 

 



7.   Dane o: 

a)  Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2012 wynosiło:  4,08    

etaty. Ilość zatrudnionych w osobach na dz.31.12.2012:  6 osób, w tym: pracownicy  

administracyjni: 2,75 etaty (4 osoby), wychowawcy 1,33 etat (2 osoby)  

b)  Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto:  zł 94 242,73  

 w tym: 

− wynagrodzenie zasadnicze:  zł  94 242,73  

− nagrody  zł  0,00 

− premie  zł  0,00 

− inne świadczenia  zł  0,00 

c)  W roku 2012  wypłacono wynagrodzenie 1  członkowi zarządu z tyt.umowy zlecenia 

ogółem zł 26 000,00 .Innym organom fundacji wynagrodzenia nie wypłacono. 

d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło brutto w roku 2012 wynosiły  

zł 210 751,58  w tym umowy zlecenia zł  123 829,28 . 

W ciągu roku 2012 zawarto umowy zlecenia z 17 osobami. 

e)  Pożyczek pieniężnych nie udzielono. 

f)  Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

 

Nazwa banku Stan konta na dzień 31.12.2012 r. zł 

Getin Noble Bank S.A. Oddz.Katowice – 

podstawowy 

Rach.bieżący                                       31 575,68                         

Rach.lokat termin.                               15 000,00  

Bank Spółdzielczy w Jasienicy Rach.bieżący                                       67 640,53 

Rach.lokat termin.                               82 208,64 

Bank PKO  S.A. w Siemiatyczach 1 909,37 

PKO BP S.A. Oddz.11 w Katowicach 5 911,03 

Bank Millenium – Centrum Rozliczen. 5 424,61 

PKO S.A. I Oddział w Koszalinie 3 201,03 

PKO BP S.A. O.Kowary 1 456,20 

Bank Spółdzielczy Krościenko n.D. 9 063,80 

Bank Pocztowy O.Poznań 3 830,56 

PKO BP S.A. O.Radom 2 805,81 

PKO BP S.A. O.Wrocław 8 482,79 

CABPO we Wrocławiu 23 054,73 

BZ WBK 1 O. w Bydgoszczy 17 267,83 

Kredyt Bank S.A. O.Tarnobrzeg Rach. Bieżący                                       16 882,62 

Rach.lokat termin.                                        5,18 

Bank PeKaO S.A. O. Lublin 3 422,66 

ING Bank ŚL. S.A.O. Siemianowice 171,50 

Bank PeKaO S.A. O. w Warszawie 14 350,92 

IDEA  Bank  O.Gdańsk 22 824,05 



PKO BP O.1 Zielona Góra 572,60 

RAZEM 337 062,14 

 

g)  W roku 2011 Fundacja nabyła jednostki Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

„COPERNICUS”. Wartość nabytych jednostek na dzień 31.12.2012 r. wynosi  

zł 219 676,84 

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

h)  W roku 2012 nie nabyto nieruchomości. 

i)  Nie nabyto środków trwałych. 

j)  Fundacja sporządza i składa w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach roczne sprawozdanie 

finansowe składające się z: 

_          Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 

 Bilansu na dzień 31.12.2012 r. 

 Rachunku wyników za okres: 01.01.2012 – 31.12.2012 

 Informacji dodatkowej. 

W sprawozdaniu za rok 2012 przedstawiono następujące wartości aktywów i zobowiązań 

Fundacji: 

Aktywa trwałe na dz. 31.12.2012 wynoszą  zł  4 112 370,30 

     w tym: 

 Środki trwałe  zł  786 790,17 

 Środki trwałe w budowie  zł  3 325 580,13 

Aktywa obrotowe na dz. 31.12.2012 wynosiły:  zł  582 537,34 

 w tym: 

-  należności z tytułu nierozliczonych zaliczek i przedpłat zł  15 214,06   

-  środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych  zł  347 646,44 

-  wartość jednostek FIO „COPERNICUS”  zł  219 676,84   

 

 

Zobowiązania  Fundacji na dz. 31.12.2012 wynoszą zł 532 308,72 

w tym  z tytułu 

   -  rozliczeń z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób 

   fizycznych za m-c XII/2012  zł  2 958,00  

  -  rozliczeń z budżetem z tyt. podatku VAT od importu usług  

                   za m-c XII/2012 r.  zł  55,00  

  -   rozliczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych w ZUS 

   za m-c XII/2012  zł  6 856,91 

  -  pozostałych rozliczeń z tytułu  

                   zakupu materiałów, energii i usług  zł  75 774,61  

             -    kredytu rewolwingowego wg  

            Umowy Nr U/0003915756/0003/2011/4903 z dnia 13.12.2011 r. 

           wraz z aneksami  

            udzielonego przez - Bank Gospodarki Żywnościowej SA  

            w Warszawie, Oddział w Sandomierzu na finansowanie  

            projektu „ Adaptacja budynku  szkoły w Olchowej  



            na Młodzieżowy Ośrodek Turystyczny „Brama Bieszczad”  

            na okres: od dnia  13.12.2011 do dnia 30.06.2013 r.  zł  176 664,00  

          -  pożyczek zaciągniętych wg umów na pokrycie zobowiązań 

             z tyt. realizacji projektu „Brama Bieszczad”  zł  270 000,00 

 

Ponadto Fundacja składała do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SOF-1: 

Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych za 2012 r. 

 

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe: Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Warszawie. Otrzymana kwota dotacji zł 19 530,00.  

Wynik finansowy „0”. 

Działalność zlecona przez podmioty samorządowe: Urzędy Miasta i Gmin: Drohiczyn, 

Katowice, Kielce, Sandomierz,  Warszawa-Praga. Zadania organizacji wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tarchominie. Łączna 

kwota dotacji zł  153 829,00 .Wynik finansowy na tej działalności  „0” 

 

9. Z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych Fundacja rozliczała się: 

 

− z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Zobowiązanie na dz. 31.12.2012r. dotyczy zaliczki podatku za m-c XII/12 zł 2 958,0000.  

− Kwotę przekazano dnia 18.01.2013 r. 

− z I Urzędem Skarbowym w Katowicach z tytułu podatku VAT od importu usług. 

Zobowiązanie na dz. 31.12.2012 r. wynosi zł 55,00. Kwotę przekazano dnia 24.01.2013 r. 

− z ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych. Zobowiązanie na 

dz. 31.12.2012 r. dotyczy składek za m-c grudzień 2012 zł 6 856,91. Kwotę przekazano 

dnia 15.01.2013 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 

− deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-4R 

− deklaracje rozliczeniowe miesięczne ZUS DRA z tytułu składek ubezpieczeniowych. 

− deklarację dla podatku od towarów i usług VAT- 9M z tytułu importu usług. 

 

10. W 2012 nie była przeprowadzana żadna kontrola.  

 

 

 

 

 


