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Sprawozdanie z działalno�ci fundacji za rok 2004 
Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 8 maja 2001 r. 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalno�ci fundacji. 

Dz.U. nr 50 poz. 529 

 
1. Nazwa fundacji i siedziba: 

 
 
Europejska Fundacja Społeczna Godne �ycie 
imienia Syna Człowieczego 
z siedzib� w Lublinie 
 

 
2. Adres siedziby fundacji: 

 
 
20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22 
 

  
3. Adres e-mail: 

 
 
e-mail: gz@fundacja.org.pl 
 
 
 
www.fundacja.org.pl 

 
4. Data rejestracji fundacji: 

 
 
30.12.1991 r wpis do rejestru fundacji pod nr 1953 

Europejska Fundacja Społeczna 
GODNE �YCIE 

ul. Biernackiego 22,       20-089 Lublin 
Tel. +48 81 7477540           Fax +48 81 7476202 

      www.fundacja.org.pl                         e-mail: gz@fundacja.org.pl 

Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 
Plac Trzech Krzy�y 3/5 
Skrytka Pocztowa 59 
00-955 Warszawa 

18.03.2005 r Nr konta: Pekao S.A. III O/Lublin 82 1240 2382 1111 0000 3894 3670 
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S�d Rejonowy dla miasta Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy 
 
 
 
Data wpisu w KRS: 15.04.2002 nr KRS 0000107157 
 
Oddział Centralnej informacji KRS w Lublinie 
Data wpisu do rejestru przedsi�biorców: 19.02.2004 (numer wpisu:2) 
 
 
 

5. Nr  KRS:  
 
 
0000107157 
 
 
 

6. REGON: 
 
 
430047709 
 
 
 

7. NIP: 
 
 
712-01-70-464 
 
 
 

8. Dane dotycz�ce członków zarz�du fundacji:  
 
imi�, nazwisko i funkcja: 
 
1. Debora Broda – Prezes Zarz�du   
2. Łukasz Dawid Bojarski – Wiceprezes Zarz�du  
3. Mateusz Bojarski – Członek Zarz�du  
 
 
 
 
 
 
adres zamieszkania: 
 
1.  20-076 Lublin, ul. Krak. Przedm. 51/9 
2.  20-076 Lublin, ul. Krak. Przedm. 51/9 
3.  20-076 Lublin, ul. Krak. Przedm. 51/9 
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9. Okre�lenie celów statutowych fundacji:  
 

(ze statutu Fundacji): 
 II. Cele, �rodki i zasady działania Fundacji  
§ 3 
Celem działalno�ci statutowej Fundacji okre�lonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym statucie 
jest : tworzenie bazy materialno – finansowej dla prowadzenia ewangelizacji jak i wszechstronne 
wspieranie ewangelizacji prowadzonej przez Ko�ciół Rzymsko Katolicki i Greko Katolicki w 
szczególno�ci działalno�ci charytatywnej i pomocy humanitarnej polegaj�cej na pomocy ludziom 
niepełnosprawnym, nieprzystosowanym społecznie. Nadto w zakresie działalno�ci Fundacji zawiera 
si� ochrona zdrowia, macierzy�stwa i �ycia pocz�tego ; wspieranie wszelkich ruchów laickich 
oficjalnie zaaprobowanych przez Ko�ciół Rzymsko Katolicki i Greko Katolicki w szczególno�ci 
wspólnot neokatechumenalnych i towarzystw nios�cych pomoc ubogim i nieprzystosowanym 
społecznie im. �w. Maksymiliana Kolbe i  �w.Brata Alberta. 

 
§ 4 
1.Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 2.Gromadzenie �rodków materialnych i finansowych na 
rzecz wzbudzenia, kształtowania i rozwoju ewangelizacji, pomocy charytatywnej, pomocy 
humanitarnej oraz ochrony �ycia i zdrowia. 3.Budzenie inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w 
zakresie ewangelizacji, pomocy charytatywnej, pomocy humanitarnej oraz ochrony �ycia i zdrowia. 
4.Prowadzenie działalno�ci budowlanej mieszka� dla rodzin wielodzietnych i młodych mał�e�stw. 
5.Prowadzenie działalno�ci budowlanej o�rodków rekolekcyjno – szkoleniowo – wypoczynkowo – 
rehabilitacyjnych. 6.Prowadzenie działalno�ci wydawniczej, materiałów katechetycznych, biuletyny 
informacyjnego Fundacji pod tytułem “Godne �ycie”, czasopisma pod tytułem “Syn Człowieczy”, 
kalendarzy i innych wydawnictw słu��cych celom statutowym i ich nieodpłatne przekazywanie na cele 
ewangelizacji. 7.Nawi�zywanie i kontynuowanie współpracy z podobnymi organizacjami i 
�rodowiskami w Polsce i za granic�. 8.Pomoc klasztorom kontemplacyjnym i seminariom 
duchownym. 9.Prowadzenie szkół, hospicjów, o�rodków pracy chronionej, zakładów gospodarczych, 
produkcyjnych, handlowych, transportowych, usługowych, szpitali, poradni, aptek, tanich sklepów 
wielobran�owych, składów celnych itp.  

 
 
10. Opis działano�ci statutowej: 

 
1. Fundacja prowadziła punkt pomocy humanitarnej SOS, gdzie udzielono pomocy rzeczowej 

w postaci �ywno�ci, odzie�y, mebli, wyposa�enia mieszka�, �rodków czysto�ciowych oraz 
artykułów niezb�dnych w gospodarstwie domowym. Udzielono bezpłatnej pomocy 
humanitarnej w ilo�ci 28 768 kg. 

2. Fundacja udzieliła pomocy poprzez sklep SOS w postaci odzie�y u�ywanej 30 730 osobom o 
ł�cznej warto�ci  214 976,20 zł. 

3. Fundacja udzielała w dalszym ci�gu pomocy dwójce osieroconych dzieci, których rodzice 
zgin�li w wypadku samochodowym. Został uratowany ich dom przed zaj�ciem z tytułu 
zastawu bankowego .Udzielono te� pomocy rzeczowej w postaci materiałów budowlanych 
oraz prac budowlanych w celu wyko�czenia budowanego domu (opiekunami dzieci s� 
dziadkowie). Udzielono pomocy rzeczowej w postaci �ywno�ci oraz odzie�y i materiałow 
budowlanych za kwot� 2836,98 zł. 

4. Pomoc dla Urszuli Szynal 2118 zł na ochrone zdrowia. Bernasiewicz Wojciech 280,00 zł. 
 
5. Udzielono pomocy rzeczowej i finansowej – 200,00 zł rodzinie Stachyrów, której ojciec 

potr�cony przez samochód w drodze z pracy nieprzytomny pozostawał w szpitalu ponad pół 
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roku i zmarł.  W dniu wypadku matka urodziła bli�ni�ta: 17 i 18 dziecko w tej rodzinie. 
Postanowiono nadal pomaga� tej rodzinie. 

6. Przekazali�my ubogim dzieciom artykuły szkolne. 
7. Przekazali�my dla wspólnot neokatechumenalnych pomoc rzeczow� i finansow� w wysoko�ci 

3237,00 zł. 
8. Prowadzili�my zaj�cia Szkoły Flamenco. 
9. Pomoc rzeczowa dla Kliniki Onkologicznej  wyniosla 2017,99 zł.  
10. Pomoc finanswa Tow. Opieki nad dziecmi 4100,00 zł 
11. Wakacyjny wypoczynek na koloniach – 4885,09 zł 
 

 
W okresie sprawozdawczym czyli 

od 1.01.2004 r do 31.12.2004 r 
działalno�� statutowa Fundacji polegała na: 

 
 
1. Działalno�ci na polu ochrony zdrowia: 
 
- Centrum Macierzy�stwo i �ycie  

Pod patronatem fundacji. Profilaktyka onkologiczna i leczenie. Funkcjonuje gabinet poło�niczy i 
ginekologiczny. 

- Wypo�yczalnia sprz�tu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i medycznego 
Stale s� w u�yciu w�ród potrzebuj�cych wypo�yczane całkowicie nieodpłatnie łó�ka ortopedyczne, 
wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, fotele i krzesła sanitarne itp. 

- Pomoc dla innych osób niepełnosprawnych 
Indywidualne rozwi�zywanie nietypowych problemów osób niepełnosprawnych (pomoc w 
znalezieniu pracy, funduszy na sprz�t ortopedyczny oraz inne problemy �yciowe i duchowe). 
 
 

2. Działalno�ci na polu o�wiatowym: 
 
- Centrum Edukacji 

Bezpłatne dokształcanie w zakresie przygotowania niezamo�nej i chc�cej uczy� si� młodzie�y do 
matury oraz do egzaminu na studia wy�sze 

- Warsztaty muzyczne dla dzieci 
     Spotkania z Joszko Brod� – muzykiem.  

Poznawanie przez dzieci instrumentów. 
Nauka gry na instrumentach. 

- Zespół Dzieci z Brod� 
Zespół prowadzony przez Debor� i Joszka Brodów wydał trzeci� płyt� Czuwaj Wiaro! 

- Warsztaty plastyczne dla dzieci 
Konkursy rysunków dla dzieci 
 
 
 

3. Działalno�ci w dziedzinie ewangelizacji: 
 
- Misyjne Centrum Ewangelizacji 

Obsługa techniczna konwiwencji na przełomie wrze�nia i pa	dziernika 
Pomoc w wydaniu i imporcie II edycji Statutu Drogi Neokatechumenalnej 
Wspieranie rodzin w misji Implantatio Eclesiae 
Konwiwencje 
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Spotkania z młodzie�� 
Pielgrzymki 
 

- Centrum Liturgiczne 
Zaopatrzenie wspólnot neokatechumenalnych w rzeczy konieczne dla liturgii 
Nowa estetyka w liturgii 

- Katechumenion 
Sale i miejsca dla celebracji liturgicznych dla wspólnot neokatechumenalnych 

- Centrum Rodziny (poradnictwo) 
Około 200 rodzin Fundacja otacza swoj� opiek� w wymiarze materialnym i duchowym. Wi�kszo�� 
z tych rodzin, to rodziny wielodzietne, ubogie lub zagro�one. 
 
 

4. Działalno�ci na polu charytatywnym: 
 
- Sklepy SOS 

Sklep w Puławach 
Sklep w Lublinie 

 
- Punkt pomocy SOS (bezpłatne wydawanie pomocy rzeczowej) 

Lublin – siedziba Fundacji – 28 768 kg. 
 
 

5. Działalno�� na polu społecznym: 
      
- Schronisko dla bezdomnych 

udzielili�my bezpłatnie noclegów dla bezdomnych katechistów w�drownych (głównie z Ukrainy) –  
ł�cznie 52 dni.   

 
- Pomoc rodzinom zagro�onym  

spotkania młodzie�y  
 
- Centrum Rodziny 

zabawa karnawałowa dla dzieci 
paczki pod choink� dla dzieci z rodzin ubogich 

 
- Pomoc bezrobotnym 

wolontariat w Fundacji 
pomoc w organizacji sposobów zarobkowania 

 
6. Działalno�� na polu kultury: 
 
 
- Klub Fundacji 

Zakup mebli do klubu 
Uzupełnienie wyposa�enia klubu 
Spotkania z Ark� Noego 
Spotkania z 2Tm2,3 
Spotkania z Joszk� Broda 
Spotkanie z zespołem Flamenco Por Fiesta 

 
- Koncerty 
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Koncerty Dzieci z Brod� 
 
- Wystawy i spotkania z twórcami 

Józef i Joszko Broda 
 
- Aukcje dzieł sztuki 

W tym roku zawieszone 
 
- Szkoła ta�ca i gry na gitarze Flamenco  

Warsztaty flamenco 
 

 
7. Działalno�� w dziedzinie sportu, turystyki i wypoczynku: 
 
 
- Skauci 

Wyprawa w Tatry 
Wyprawa w Bieszczady 

 
 

11. Opis głównych zdarze� prawnych: 
 

- pozytywny wyrok kasacyjny SN od wyroku NSA w Lublinie w sprawie podatku od 
nieodpłatnego u�yczenia dla działalno�ci statutowej. 

- wyrok NSA korzystny dla Fundacji 
- zakup budynku, w którym miesci si� siedziba Fundacji wraz z wieczyst� dzier�aw� 

gruntu na własno�� 
- przedstawienie weksla in blanco do wykupu dłu�nikowi, który spowodował utrat� 

płynnosci finansowej fundacji 
 
 

12. Informacja o prowadzonej działalno�ci gospodarczej: 
 

Prowadzili�my sklep z  odzie�� u�ywan� za symboliczn� złotówk�.  
Wydali�my płyt� zespołu Dzieci z Brod�, Czuwaj Wiaro!  
Wydali�my teledysk „Mała Oda do rado�ci” 
Prowadzili�my Centrum Liturgicze. 

 
 
 

13. Teksty uchwał zarz�du fundacji: 
 
1. Uchwała w sprawie planu kont 
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2003 oraz podziału zysku. 
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat za rok 2003. 
4. Uchwała przyjmuj�ca sprawozdanie finansowe za rok 2003. 
5. Uchwała w sprawie współpracy z Fundacj� Godne �ycie z siedzib� w Lublinie. 
6. Uchwała o sprzeda�y Fundacji Godne �ycie połowy udziału w nabytej nieruchomo�ci. 
7. Uchwała w sprawie wieloletniego planu działa� i rozwoju. 
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21 
 
 

14. Informacje o wysoko�ci uzyskanych przychodów z wyodr�bnieniem ich �ródeł: 
 

Spadki: 0,00 zł 
Zapisy: 0,00 zł 
Sprzeda� towarów i materiałów: 395 161,12 zł 
Sprzeda� usług: 121 891,23 zł 
Pozostałe przychody operacyjne: 204 676,15 zł 
W tym: darowizny otrzymane 100 604,02 zł 
Pozostałe: 104 072,13 zł 
Przychody finansowe: 1 913,10 zł 
Razem przychody: 723 641,60 zł 
W tym dział. statutowa 169 938,58 zł 
Dział. gosp. 553 703,02 zł 

 
a - Wynik finansowy działalno�ci gospodarczej: 
 

strata: - 18 735,16 zł 
 

b - Procentowy stosunek przychodu osi�gni�tego z działalno�ci gospodarczej do przychodu osi�gni�tego z pozostałych 
�ródeł: 
 

76,52 % 
 

15. Informacje o poniesionych kosztach na: 
 
a - realizacja celów statutowych: 
 

 597 617,02 zł 
 

b – administracja: 
212 928,33 zł  

c- działalno�� gospodarcza: 
 

572 438,18  zł 
 

d- pozostałe koszty: 
 

0,00 zł. 
 

Razem poniesione koszty:1 170 055,20 zł 
Powstała strata: - 446 413,60 zł 
 

16. Dane o: 
 
a -  liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodr�bnieniem osób 
zatrudnionych wył�cznie w działalno�ci gospodarczej: 
 

Fundacja  zatrudniała 6 osób; 
Fundacja nie posiadała pracowników zatrudnionych wył�cznie w działalno�ci gospodarczej.  
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b - ł�cznej kwocie wynagrodze� wypłaconych przez Fundacj� z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 
�wiadczenia, z wyodr�bnieniem cało�ci tych wynagrodze� osób zatrudnionych wył�cznie w działalno�ci gospodarczej: 
 
Ł�czna kwota wynagrodze� wypłaconych pracownikom Fundacji wyniosła 

53.892,61 zł, 
 

z czego wynagrodzenia stanowiły 
53 892,61 zł, 

 
 
 
 
c-wysoko�ci rocznego lub przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia wypłaconego ł�cznie członkom zarz�du i innych 
organów fundacji oraz osobom kieruj�cym wył�cznie działalno�ci� gospodarcz� z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne �wiadczenia: 
 
Członkowie Zarz�du pełni� swoje funkcje nieodpłatnie.  
Osoby te s� zatrudnione w Fundacji na innych stanowiskach.  
Ich ł�czne wynagrodzenia wyniosły   6482,02 zł za rok 2004  
  
d – wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
 
Na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wydatkowano 53 999,34 zł. 
 
e- udzielonych przez fundacj� po�yczkach pieni��nych, z podziałem według ich wysoko�ci, ze wskazaniem po�yczkobiorców 
i warunków przyznania po�yczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich po�yczek: 
 
Po�yczki pieni��ne udzielone przez Fundacj� nie wyst�piły 
 
f – kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała lokat w bankach. 
 
g – warto�ci nabytych obligacji oraz wielko�ci obj�tych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 
wskazaniem tych spółek: 
 
W roku 2004 nie dokonano nabycia obligacji, nie obj�to udziałów w spółkach prawa handlowego 
i nie nabyto akcji takich spółek.  
 
h – nabytych nieruchomo�ciach, ich przeznaczeniu oraz wysoko�ci kwot wydatkowanych na to nabycie: 
 
W roku 2004  nabyto budynek siedziby fundacji za 190 400,00 zł wraz z dzier�aw� wieczyst� 
gruntu o warto�ci 134 730,00 zł.  
 
i – nabytych pozostałych �rodkach trwałych: 
 
W roku 2004 nabyto �rodki trwałe za kwot� 28 149,38 zł   
 
j – warto�ci aktywów i zobowi�za� fundacji uj�tych we wła�ciwych sprawozdaniach finansowych sporz�dzanych dla celów 
statystycznych: 
 
Władze Fundacji nie s� zobowi�zane do składania sprawozda� finansowych sporz�dzanych dla 
celów statystycznych. 
Warto�� aktywów trwałych: 684 194,24 zł 
Warto�� aktywów obrotowych: 493 613,68 zł 
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Zobowiazania Fundacji za 2004 r:  721 831,58 zł 
W tym rezerwy ma zobowiazania 126 816,27 zł 
zobowiazania długoterminowe 230 000,00 zł 
zobowiazania krótkoterminowe 365 015,31 zł 
 

17. Dane o działalno�ci zleconej fundacji przez podmioty pa�stwowe i samorz�dowe (usługi, pa�stwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalno�ci: 

 
Fundacja nie prowadziła działalno�ci zleconej przez podmioty pa�stwowe i samorz�dowe. 
 

18. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ci���cych zobowi�za� podatkowych, a tak�e informacje w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 

 
W roku 2004 Fundacja była zobowi�zana do składania deklaracji VAT-7, PIT-4 i CIT-8.  
Nale�no�ci z tytułu podatków i ubezpiecz. społ. 3509,21 zł . 
Zobowiazania z tytułu podatków i ubezp. społ. 2682,47 zł  
Ł�czna wysoko�� zobowi�za� z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych, wg zło�onych deklaracji, wyniosła 
odpowiednio: 127 078,99 zł. Ci���ce na Fundacji zobowi�zania zostały uregulowane w cało�ci.  
 
 

19. Informacje – czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola i jej wyniki: 
 
W roku 2004 w Fundacji  nie była  przeprowadzona kontrola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


