
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-29

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. PRZEMYŚL

Powiat M. PRZEMYŚL

Ulica BARSKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość PRZEMYŚL Kod pocztowy 37-700 Poczta PRZEMYŚL Nr telefonu 16 6702200

Nr faksu 16 6707384 E-mail fundacja@zycie.pl Strona www fundacja.zycie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18022162600000 6. Numer KRS 0000278504

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Artur Wilgucki prezes TAK

Andrzej Gwiazdoń wiceprezes TAK

Maria Duchoń członek zarzadu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Mikuła Przewod. Rady Fundacji TAK

Mieczysław Dudek Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Wiktor Kuczma Sekretarz Rady Fundacji TAK

Jerzy Krucan członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA ŻYCIA PODKARPACKIEGO - PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

8200

120

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

A.− Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” w 2016 roku zajmowała się realizacją 
trzech celów statutowych Fundacji, które brzmią: niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z ubogich 
rodzin wielodzietnych, oraz niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.XV Wielki Piknik 
Charytatywny „Wakacje bez barier”Aby zrealizować te cele, Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj 
Dzieciom Radość” zleciła w całości organizację kolonii letniej Ośrodkowi Caritas w Przemyślu 
.Zorganizowano letni wypoczynek dla 16 dzieci z rodzin ubogich z terenu miasta Przemyśla w Ośrodku 
Caritas w Rajskim.  Zorganizowanie przez Fundację kolonii wymagało zgromadzenia odpowiednich 
funduszy. Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” zdobyła je:
− organizując publiczną zbiórkę pieniędzy od 01.06.2016 do dnia 20.06.2016r (zgłoszenie MAiC 
2016/1913/OR) W zbiórce uczestniczyli wolontariusze około 30 osób. Uczniowie kwestowali w 
przemyskich marketach, zbierając datki do zaplombowanych, opieczętowanych puszek. Datki 
przeliczono komisyjnie i spisano protokół. Zebrano 8 032,98 zł.
− przyjmując darowizny, o darowizny zarząd Fundacji zwrócił się do kilku regionalnych i 
ponadregionalnych przedsiębiorstw. W sumie od osób fizycznych i prawnych Fundacja Życia 
Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” przyjęła darowizny w łącznej wysokości 1 866,00 zł. 
-      organizując Wielki Piknik Charytatywny pod hasłem „ WAKACJE BEZ BARIER” 5 czerwca 2016 roku 
w Przemyślu, na dolnej stacji wyciągu narciarskiego oraz stadionach przemyskiej Polonii. Wielki Piknik 
Charytatywny „WAKACJE BEZ BARIER” 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 56 276,40zł. Koszty przygotowania Pikniku wyniosły 46 254,19zł. Relacja i 
fotoreportaż z Wielkiego Pikniku Charytatywnego „WAKACJE BEZ BARIER” w Życiu Podkarpackim w 
numerze Nr 23 z 08.06.2016r.
B. Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” w 2016 roku poniosła koszt 12,200,41zł 
na 7 dniowy wypoczynek dla 22 dzieci z najuboższych rodzin Przemyśla (wytypowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu) w terminie od 13.02.2016 do 20.02.2016r w Ośrodku 
Sportowo − Rekreacyjnym „Lesko−Ski” Weremień  koło Leska.Środki te były zebrane podczas  „VIII 
Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej” w dniu 10.01.2016r w przemyskiej Hali Sportowej.  Podczas 
Turnieju zebrano do puszek   10 495,81zł, darowizny 500 zł, reklamy podczas Turnieju 1829,27zł i 
dopłaty z MOPS 3 800zł. Razem zebrano 16 625,08zł.Koszty przygotowania Turnieju 25 811,06zł w tym 
wypoczynek dzieci 12,200,41zł.Relacja z Turnieju w Życiu Podkarpackim Nr 2 z 13.01.2016r
 C. W 2016r Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” przekazała darowiznę na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych z Gminy Bircza. O pomoc zwrócił się Komitet Społeczny „Sportowy Duch” 
wpłacono kwotę 1 500zł.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Życia 
Podkarpackiego Podaruj 
Dzieciom Radość przekazała 
darowiznę na rzecz 
niepełnosprawnych dzieci z 
Gminy Bircza. O pomoc 
zwrócił się Społeczny 
Komitet Sportowy "DUCH" 
który darowiznę  
przeznaczył na cele 
charytatywne. Społeczny 
Komitet Sportowy 
"DUCH"we współpracy z 
Urzędem Gminy diagnozują 
sytuację socjalną 
mieszkańców, wyszukują 
rodziny z 
niepełnosprawnymi dziećmi 
i typują do pomocy. 
Pomocy doświadczyły już 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
ruchową, dzieci leżące i 
korzystające z wózka 
inwalidzkiego. Dzięki 
zebranym środkom, osoby 
niepełnosprawne mogą 
korzystać również z 
rehabilitacji która poprawia 
ich stan zdrowia.
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wypoczynek dzieci i młodzieży Fundacja Życia 
Podkarpackiego prowadziła 
nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego w 
ramach której 
zorganizowała letni 
wypoczynek dla grupy 16 
dzieci z najuboższych rodzin 
z terenu miasta Przemyśla i 
okolic w Ośrodku Caritas w 
Rajskim w terminie od 
31.07.2016 do dnia 
28.08.2016. Fundacja Życia 
Podkarpackiego Podaruj 
Dzieciom Radość zleciła w 
całości organizację kolonii 
Ośrodkowi Caritas w 
Przemyślu. W programie 
Kolonii dzieci miały 
zagwarantowany nie tylko 
wypoczynek, atrakcje 
turystyczne, wygodę, 
całodniowe wyżywienie ale 
również profesjonalną 
opiekę. Fundacja Życia 
Podkarpackiego
zorganizowała również 7 
dniowy
wypoczynek dla grupy
22 dzieci z
najuboższych rodzin
Przemyśla i okolic
(wytypowanych przez
MOPS w Przemyślu), w
terminie od 13.02.2016
do 20.02.2016w w
Ośrodku Sportowo
Rekreacyjnym " LESKO-
SKI Weremień koło
Leska.  Fundacja
Życia Podkarpackiego
„Podaruj Dzieciom
Radość” zapewniła
dzieciom wypoczynek,
atrakcje turystyczne,
całodniowe
wyżywienie oraz
profesjonalną opiekę.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Druk: MPiPS 4



 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

wypoczynek dzieci i młodzieży Fundacja prowadziła 
odpłatną działalność 
pożytku publicznego 
polegającą na 
sprzedaży reklam 
podczas imprez 
organizowanych przez 
Fundację. W czasie XV 
Wielkiego Pikniku 
Charytatywnego 
"Wakacje bez barier" w 
dniu 05.06.2016r oraz 
VIII Charytatywnego 
TurniejuTurnieju  
Turnieju Piłki Nożnej w dniu 

dniu 10.01.2016r.  
Zgromadzone w ten  
sposób fundusze 
w całości zostały 
przekazane na 
realizację 
zadań statutowych. 
 
Głownie na: 
 
-niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży z 
rodzin nisko 
uposażonych 
- niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży z 
rodzin dotkniętych 
patologiami 
społecznymi m.in. : 
narkomanią, 
alkoholizmem i 
przemocą w rodzinie 
-niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży 
dotkniętej kalectwem; 
-niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 5



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 81,958.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37,341.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 44,616.58 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 9,056.80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 9,056.80 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

18,820.41 zł

53,244.84 zł

0.00 zł

28,048.53 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Realizacja działań statutowych zgodnie z pkt. 1.1.A 9,056.80 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

100,113.78 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 100,113.78 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-18,155.50 zł

Druk: MPiPS 6
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.5 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

30.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 40,747.87 zł

a) z tytułu umów o pracę 33,300.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 7,447.87 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,367.00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,850.00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Artur Wigucki     2017-06-05 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: MPiPS 8


