
     SPRAWOZDANIE 
  Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŻYCIA PODKARPACKIEGO 

- PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ  w Przemyślu za 2007 r. 
 
 

1. Podstawowe informacje o fundacji. 
 
Nazwa fundacji, siedziba i adres. 
    Fundacja Życia Podkarpackiego – Podaruj Dzieciom Radość 
    37-700 Przemyśl ul. Barska 15 
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr w KRS, Nr Regon, NIP. 
    Data wpisu  11.04.2007r. 
    Nr KRS  0000278504 
    Regon  180221626 
    NIP   7952409668 
Zarząd Fundacji. 
    Prezes                  Artur Wilgucki  zamieszkały: Przemyśl, ul. Wieniawskiego 7/30 
    Wiceprezes          Andrzej Gwiazdoń zamieszkały: Przemyśl, ul. Swobodna 17/6 
Cele statutowe Fundacji. 

- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin nisko uposażonych, 
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami 

społecznymi m.in.: narkomanią, alkoholizmem, przestępczością, przemocą 
w rodzinie, 

- niesienie pomocy sierotom, 
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym kalectwem, 
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży oddanym do domów dziecka, 
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, 
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej, 

znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, 
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin wielodzietnych, 
- niesienie pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej dzieciom i 

młodzieży z szkół polskich poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
- promowanie i wspieranie wymiany kulturowo -edukacyjno-sportowej 

dzieci i młodzieży z Polski z dziećmi i młodzieżą z innych państw. 
 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

 
Opisowe przedstawienie działań podjętych przez fundację w 2007 roku np.: 

- Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” w 2007 roku 
zajmowała się realizacją dwóch celów statutowych Fundacji, które brzmią: 
niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami 
społecznymi, m.in.: narkomanią, alkoholizmem, przestępczością, przemocą 
w rodzinie oraz niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin 
wielodzietnych. Aby zrealizować te cele, Fundacja Życia Podkarpackiego 
„Podaruj Dzieciom Radość” zorganizowała wakacyjny, dwutygodniowy 
pobyt dla grupy 46 dzieci z rodzin Przemyśla, dotkniętych wyżej 
wymienionymi patologiami. Ponadto były to rodziny charakteryzujące się 
trwałym bezrobociem, o bardzo niskim, poniżej minimum socjalnego 
miesięcznym uposażeniu. Na wypoczynek dzieci Fundacja Życia 



Podkarpackiego przekazała 25.900 zł (koszt pobytu 700 zł od jednego 
dziecka). Kwotę powyższą uzupełniła dotacja z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w wysokości 6.300 zł, przelana bezpośrednio na konto 
Przemyskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Ogniwo”, 
któremu Fundacja zleciła organizację kolonii wypoczynkowej w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Bystre” koło Humennego na Słowacji, podpisując 
stosowną umowę 20.06. 2007 roku. Aby w pełni zagwarantować 
prawidłową realizację celów Fundacji, dzieci były wybierane przez 
dyrektorów wszystkich przemyskich szkół podstawowych, pedagogów 
szkolnych, a karty zgłoszeniowe dodatkowo weryfikowali pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu. Zarząd Fundacji 
Życia Podkarpackiego „Podaruj dzieciom radość” w regulaminie kolonii, 
stanowiącym integralną część umowy z TKKF „Ogniwo”, zagwarantował 
nie tylko wypoczynek, atrakcje turystyczne, wygodę, całodniowe 
wyżywienie, ale również profesjonalną opiekę pedagogów. Prowadzili oni 
podczas kolonii zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne. Pełna relacja z 
pobytu ukazała się w Życiu Podkarpackim w numerze 29 z 18.07. 2007 r. 
Zorganizowanie dwutygodniowej, w pełni odpłatnej przez Fundację kolonii 
wymagało zgromadzenia odpowiednich funduszy. Fundacja Życia 
Podkarpackiego „Podaruj dzieciom radość” zdobyła je: 

- organizując publiczną zbiórkę pieniędzy od 11.05.2007 do 31.07.2007 
(Decyzja nr ZK.1.5022-6/07). W zbiórce uczestniczyli wolontariusze z II 
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. 
Była to młodzież z trzeciej klasy o profilu wojskowym. Uczniowie 
kwestowali w przemyskich marketach, zbierając datki do 
zaplombowanych, opieczętowanych puszek. Datki przeliczono komisyjnie i 
spisano protokół. Zebrano 2 324,70 zł 

- przyjmując darowizny. O darowizny zarząd Fundacji zwrócił się do 100 
regionalnych i ponadregionalnych przedsiębiorstw. Charytatywną 
działalność Fundacji wsparło………..firm. W sumie od osób fizycznych i 
prawnych Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj dzieciom radość” 
przyjęła darowizny w łącznej wysokości 19 570,70 zł. 

- organizując Wielki Piknik Charytatywny pod hasłem „Podaruj dzieciom 
wakacje” 3 czerwca 2007 roku w Przemyślu, na dolnej stacji wyciągu 
narciarskiego oraz stadionach przemyskiej Polonii. Wielki Piknik 
Charytatywny „Podaruj dzieciom wakacje” to sztandarowe przedsięwzięcie 
Fundacji Życia Podkarpackiego „Podaruj dzieciom radość”. Jest to 
całodniowa impreza o charakterze charytatywno – sportowo – 
rekreacyjnym, podczas której całe rodziny mają okazję uczestniczyć w 
grach, zabawach, pokazach sprawnościowych, mogą delektować się 
specyfikami regionalnej kuchni, posłuchać dobrej muzyki. Podczas Pikniku 
firmy prezentują swoje stoiska reklamowe, banery i inne materiały 
promocyjne. W ramach Pikniku zebrano za reklamę od firm 22 627,18 zł. 
Koszty przygotowania Pikniku  wyniosły 8045,32 zł. Relacja i fotoreportaż 
z Wielkiego Pikniku Charytatywnego „Podaruj dzieciom wakacje” w Życiu 
Podkarpackim w numerze 23 z 06.06.2007.  

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 



Fundacja Życia Podkarpackiego PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ nie prowadziła w 
2007 roku działalności gospodarczej. 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 

 
Zarząd Fundacji w 2007r nie podejmował żadnych uchwał. 
 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

 
Przychody uzyskane w 2007 roku przez Fundację wyniosły: 44 522,58 zł. 
 
      PRZYCHODY        KOSZTY 

       
Przychody razem:    44 522,58 zł  8 045,32 zł 
   w tym:  - darowizny    19 570,70 zł   0 zł 
  - publiczna zbiórka pieniędzy   2 324,70 zł   0 zł 
           - odpłatne świadczenia reklamowe    22 627,18 zł  8 045,32 zł 
         
6. Informacja o poniesionych kosztach. 

 
- na realizację celów statutowych   25 900,00 zł 
- na administrację      2 572,91 zł 
- na działalność gospodarczą    - 
- pozostałe koszty            30,00 zł 
 

7. Dodatkowe dane. 
 

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk: 

              W 2007 roku fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę. 
      

b) Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, 
premie, nagrody i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. 
Fundacja nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. 

 
c)  Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

członkom zarządu i innym organom fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
świadczenia. 
Fundacja w 2007 roku nie dokonywała wypłat dla członków zarządu i innym organom 
fundacji oraz osób kierujących. 

 
d)  Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 
 Umowa o dzieło na kwotę 2 210 zł. 
e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem według ich wysokości, 

ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek. 
Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. 



 
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.    

Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2007 roku wynosiła 5 509,61zł w 
PKO BP SA oddział w Przemyślu. 
 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego. 
Fundacja  w 2007 roku nie nabyła obligacji i nie objęła udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego. 

    
h)  Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na 

to nabycie. 
Fundacja w 2007 roku nie nabyła żadnych nieruchomości. 

 
i)  Nabyte pozostałe środki trwałe. 

Fundacja w 2007 roku nie nabyła żadnych środków trwałych. 
 

j)  Wartość aktywów i zobowiązań fundacji - stan na 31.12.2007r. 
 
Aktywa trwałe              0,00 zł 
Aktywa obrotowe                 9 974,35 zł 
 w tym: - środki pieniężne w kasie i banku  5 587,62 zł 
  - należności     4 386,73 zł 
Zobowiązania             0,00 zł 
 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
oraz wyniku finansowym tej działalności. 
Fundacja w 2007 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty 
państwowe i samorządowe. 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.   
Fundacja za 2007r składała deklaracje podatkowe: 

- PIT 4R 
- CIT 2 

Na dzień 31.12.2007 na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych świadczeń. 

 
10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w fundacji w okresie 

sprawozdawczym. 
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli. 
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