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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 

 

DANE REJESTRACYJNE: 

1. Nazwa fundacji i siedziba: 
 

 
Fundacja Godne �ycie 
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: 
 
 
Fundacja została ustanowiona  21.02.2001 r w Lublinie. Akt notarialny Repertorium A nr 543/2001 
 
Fundacja została wpisana do rejestru przez S�d Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru S�dowego. Data wpisu w KRS: 21.01.2002. 

   Fundacja GODNE �YCIE 
                 ORGANIZACJA PO�YTKU PUBLICZNEGO 

 
ul. Biernackiego 22,      20-089 Lublin 

Tel. +48 81 7477540          Fax +48 81 7476202 
                               e-mail: gz@fundacja.org.pl 
                                     www.fundacja.org.pl  

Minister Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej 
Plac Trzech Krzy�y 3/5 
Skrytka Pocztowa 59 
00-955 Warszawa 15 

25.03.2005 r Nr konta: PKO BP II O/ Lublin 80 1020 3150 0000 3802 0027 8002 
8002
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Nr ksi�gi rejestrowej: 0000083782 
 
25.03.2004 r Fundacja uzyskała status ORGANIZACJI PO�YTKU PUBLICZNEGO 
 
Oddział Centralnej informacji KRS w Lublinie 
 
 
 
 

5. Nr  KRS:  
 

 
0000083782 

 
 

6. REGON: 
 

 
432326796 

 
 

7. NIP: 
 

 
712-270-90-39 

 
 
 
 
CZŁONKOWIE ZARZ�DU: 
 

8. Dane dotycz�ce członków zarz�du fundacji:  
 
imi�, nazwisko i funkcja: 
 
1. Tomasz Bojarski – Prezes Zarz�du   
2. Debora Broda  – Wiceprezes Zarz�du  
 
 
adres zamieszkania: 
 
1.  20-076 Lublin, ul. Krak. Przedm. 51/9 
2.  20-076 Lublin, ul. Krak. Przedm. 51/9 
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CELE STATUTOWE FUNDACJI: 
 

9. Okre�lenie celów statutowych fundacji:  
 

 
(ze statutu Fundacji): 
 
II. Cele, �rodki i zasady działania Fundacji 
 
§ 6 
 
Celem Fundacji jest działanie na rzecz godnego �ycia jednostek i rodzin w społecze�stwie, 
a w szczególno�ci: 

pomoc humanitarna, 

działalno�� charytatywna, 

pomoc społeczna, 

działalno�� szkoleniowa, o�wiatowa i edukacyjna, 

ochrona zdrowia i �ycia, 

działalno�� sportowa i turystyczna, 

działalno�� w dziedzinie kultury i sztuki, 

działalno�� na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego (działalno�� ekologiczna). 

 
 
§ 7 
 
Dla osi�gni�cia celów statutowych Fundacja b�dzie podejmowa� wszelkie działania na rzecz 
tworzenia warunków dla wolnego i godnego �ycia jednostek i rodzin zarówno w czasie 
transformacji ustrojowej jak te� w warunkach b�d�cych skutkami tej�e transformacji, a w 
szczególno�ci: 
 
Pomoc humanitarna polega� b�dzie przede wszystkim na organizowaniu w kraju i sprowadzaniu z 
Zagranicy w celu dostarczania potrzebuj�cym �ywno�ci, odzie�y, �rodków czysto�ci, lekarstw, 
sprz�tu medycznego i ortopedyczno-rehabilitacyjnego, ró�nego sprz�tu ratowniczego 
i przeciwpo�arowego oraz �rodków i narz�dzi dystrybucji tej pomocy jak samochody, sprz�t 
ratowniczy, sprz�t przeciwpo�arowy, �rodki ł�czno�ci, opakowania jednorazowe, materiały biurowe 
i inne, 
 
Działalno�� charytatywna polega� b�dzie przede wszystkim na organizacji struktury i akcji 
charytatywnych w Polsce i Zagranic� w postaci punktów wydawania �ywno�ci, odzie�y i innych 
potrzebnych rzeczy w celu pomocy dzieciom i młodzie�y z rodzin ubogich, wielodzietnych i 
zagro�onych oraz młodym mał�e�stwom; 
 
Pomoc społeczna polega� b�dzie przede wszystkim na chronieniu rodzin przed patologi� społeczn� 
zwi�zan� z bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem, narkotykami itp.; na organizacji o�rodków 
rodziny i dziecka, stołówek, szkole� i kursów ró�nego typu przygotowuj�cych do podj�cia pracy 
zawodowej, przedszkoli, warsztatów i �wietlic �rodowiskowych dla dzieci i młodzie�y, klubów 
złotego wieku, o�rodków adopcyjnych; biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów 
terapii zaj�ciowej, poradni dla uzale�nionych, �wietlic dla dzieci, klubów dla młodzie�y i 
dorosłych, noclegowni dla ró�nego typu bezdomnych itp. na przeciwdziałaniu handlowi osobami i 
wykorzystywaniu nieletnich dla pornografii, prostytucji i ró�nych celów uderzaj�cych w godno�� 
osoby 
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Działalno�� szkoleniowa, o�wiatowa i edukacyjna polega� b�dzie przede wszystkim na organizacji 
kursów, szkół ró�nego stopnia, ognisk zainteresowa�, o�rodków edukacyjno-wychowawczych 
wspomagaj�cych rodzin�, kursów przygotowuj�cych do matury i egzaminu na studia dla młodzie�y 
chc�cej uczy� si�, ale maj�cej trudno�ci z ró�nych powodów, na zakładaniu i prowadzeniu szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych, szkół pomaturalnych, szkół wy�szych, 
warsztatów ró�nego typu i ognisk zainteresowa�, wspieraniu istniej�cych szkół, organizowaniu 
funduszy stypendialnych 
 
Ochrona zdrowia i �ycia polega� b�dzie przede wszystkim na organizacji zakładów opieki 
zdrowotnej, organizacji, instytutów oraz programów i akcji leczenia i profilaktyki w dziedzinach 
zaniedbanych przez słu�b� zdrowia, trosce o �ycie i zdrowie dzieci jeszcze nienarodzonych 
i nowonarodzonych dzieci niechcianych, wspomaganiu leczenia oraz profilaktyki indywidualnych 
osób i rodzin; na organizowaniu o�rodków medycznych i ochrony zdrowia, Centrum 
Macierzy�stwo i �ycie, programów i akcji przeciwdziałania chorobom nowotworowym i innym 
powszechnym zagro�eniom, tworzeniu funduszy ochrony zdrowia, �ycia, macierzy�stwa i instytucji 
temu słu��cych jak np. o�rodki adopcyjne i o�rodki przeciwdziałania przemocy; na 
przeciwdziałaniu handlowi osobami (szczególnie dzie�mi) w celu pozyskiwania organów do 
transplantacji oraz nadu�yciom w pozyskiwaniu organów ludzkich dla celów medycznych i 
komercyjnych 
 
Działalno�� sportowa i turystyczna polega� b�dzie przede wszystkim na budowaniu i prowadzeniu 
obiektów sportowych i turystycznych dla masowego wykorzystania przez niezamo�n� cz��� 
społecze�stwa oraz tworzeniu programów w tych dziedzinach ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
dzieci i młodzie�y (kolonie, obozy, zawody sportowe itp.); tworzeniu klubów sportowych i 
aktywnego wypoczynku oraz warunków do masowego uprawiania sportu i wypoczynku 
wzmacniaj�cego zdrowie poprzez budowanie odpowiednich obiektów sportowych i turystycznych 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem dzieci i młodzie�y 
 
Działalno�� w dziedzinie kultury i sztuki polega� b�dzie przede wszystkim na budowaniu bazy 
materialnej (obiektów i placówek kulturalnych wraz z zapleczem technicznym) dla prowadzenia 
działalno�ci artystycznej muzycznej, plastycznej, teatralnej i innej jak te� organizacja działalno�ci 
artystycznej (koncertów, festynów, szopki Bo�ego Narodzenia, festiwali, plenerów, wystaw itp.); na 
tworzeniu o�rodków kultury tradycyjnej promuj�cej sztuk�, muzyk�, literatur� i teatr; na tworzeniu 
�rodowisk wywieraj�cych wpływ na organizacje samorz�dowe, rz�d i parlament w celu promocji i 
obrony tradycyjnych warto�ci rodzinnych w �yciu publicznym, chronieniu zabytków, 
organizowaniu o�rodków spotka� ró�nych kultur, religii i wyzna� w duchu pokoju ewangelicznego 
i tolerancji, organizowaniu mi�dzynarodowych spotka� młodzie�y wychowuj�cych do pokoju, 
współpracy oraz wzajemnego poszanowania; na organizowaniu prasy i ró�nego typu wydawnictw, 
galerii sztuki, wystaw, festynów i zabaw wspomagaj�cych cele fundacji i jej działalno�� 
 
Działalno�� na rzecz ochrony �rodowiska naturalnego (działalno�� ekologiczna w aspekcie godnego 
�ycia) polega� b�dzie przede wszystkim na ochronie przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, 
hałasem, smogiem samochodowym z jednoczesnym promowaniem 	ródeł energii czystej i 
odnawialnej i prowadzeniu bada� w tych dziedzinach oraz tworzenia lobbingu na rzecz ochrony 
�rodowiska naturalnego; na budowaniu domów ciszy, wspieraniu rozwoju motoryzacji opartej na 
czystych 	ródłach energii, budowie eksperymentalnych elektrowni wiatrowych, wodnych, 
słonecznych oraz pozyskiwaniu energii cieplnej bez zanieczyszczania �rodowiska; na tworzeniu 
oraz realizacji programów nowatorskich w tych dziedzinach, tworzeniu programów utylizacji 
odpadów przemysłowych i budowlanych, unieszkodliwiania substancji szkodliwych i 
zagospodarowywania odpadów miejskich ze szczególnym uwzgl�dnieniem neutralizacji starych 
wysypisk �mieci a ponadto na tworzeniu programów badawczych i wykorzystaniu zjawisk 
niezwykłych, mało znanych i zbadanych lub niewytłumaczalnych na obecnym poziomie wiedzy 
jako przeciwdziałanie magii, zabobonom i innym destrukcyjnym działaniom i przejawom 
zniewolenia zwi�zanym z manipulacj� osobami.  

 



 5 

DZIAŁALNO
� STATUTOWA FUNDACJI: 
 

10. Opis działano�ci statutowej: 
 

1. Fundacja uzyskała kwot� 25 638,13 zł z tytułu wpłat 1% podatku dla organizacji 
po�ytku publicznego. 

2. Fundacja uzyskała kwot� 2,06 zł z tytułu odsetek. 
3. Fundacja uzyskała dotacj� z UKIE w kwocie 20 000,00 zł. 
4. Ł�czna warto�� darowizn otrzymanych 233 371,22 zł. 
5. Przychody razem: 277 203,71 zł 
6. 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 ponad 106 628,50 kg. 

7. Przekazali�my ubogim dzieciom paczki. 
8. Udzielili�my pomocy rodzinie p. Gra�yny Kulik na leczenie w wysoko�ci 850 zł 
9. Udzielili�my wsparcia klinice onkologicznej w zakresie ochrony zdrowia w wysoko�ci 

6 566,79 zł 
10. Przekazali�my dla rodzin, osób bezrobotnych i innych potrzebuj�cych pomoc 

rzeczow� o warto�ci 109 944 zł oraz �ywno�� o warto�ci 32 785,27 zł 
11. Dofinansowanie kolonii dla dzieci i młodzie�y 46 162,28 zł 
12. Darowizny udzielone: 185 457,29 zł 
13. Koszty razem: 269 784,13 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 pomocy humanitarnej: 

Import pomocy humanitarnej z Zagranicy 
Pozyskiwanie pomocy rzeczowej w Polsce (�ywno��, odzie�, meble i inne) 
Współpraca z Fundacj� SOS Ziemi Lubelskiej 
Współpraca z Towarzystwem Brata Alberta w Lublinie 
 
Pomoc charytatywna: 

      Punkt pomocy SOS w siedzibie naszej Fundacji (bezpłatne wydawanie pomocy rzeczowej). 
      Organizacja punktów pomocy SOS w Polsce przy klasztorach kontemplacyjnych �e�skich. 
      Punkt pomocy SOS przy Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej 
      Punkt pomocy SOS przy Towarzystwie Brata Alberta 
 
2. Pomoc społeczna 

Spotkania z rodzinami 
Paczki dla dzieci z ubogich rodzin 
Współpraca w organizacji kolonii dla dzieci z O�rodkiem Pomocy Bli	niemu w Chełmie. 
Organizacja ognisk zainteresowa� (profil muzyczny) 
Pomoc finansowa rodzinom 
 

3. Ochrona zdrowia i �ycia 
Współpraca w tym zakresie z Europejsk� Fundacj� Społeczn� Godne �ycie w szczególno�ci 
tworzenie programu wspólnie z Centrum Macierzy�stwo i �ycie 
Współpraca z klinik� onkologiczn� w Lublinie 
Pomoc finansowa rodzinom w leczeniu dzieci 
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4. Działalno�� sportowa i turystyczna 
Współorganizacja  wypoczynku dla młodzie�y z O�rodkiem Wsparcia Bli	niego w Chełmie 
oraz Europejsk� Fundacj� Społeczn� Godne �ycie. 
Wyprawa w Tatry i Bieszczady 12 wolontariuszy Fundacji. 
Wyjazdy wolontariuszy na wypoczynek nad jeziorami pojezierza ł�czy�sko-włodawskiego 
 

5. Działalno�� w dziedzinie kultury i sztuki 
Organizacja pracy zespołu Dzieci z Brod� 
Pomoc w przygotowaniach do wydania trzeciej płyty zespołu Dzieci z Brod�. 
Warsztaty muzyczne dla dzieci. 
Koncerty zespołu Dzieci z Brod�. 
Realizacja teledysku Mała oda do rado�ci z dotacji UKIE. 
 

6. Działalno�� na rzecz ochrony �rodowiska 
Tworzenie programu pozyskiwania energii ze 	ródeł czystych 

a. energia wiatrowa 
b. energia słoneczna 
c. energia wodna 

 
 
 

GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W DZIAŁALNO
CI FUNDACJI O SKUTKACH FNANSOWYCH 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
 

11. Opis głównych zdarze� prawnych o skutkach finansowych: 
 

 
- Umowa z UKIE o dotacji na realizacj� teledysku „Mała Oda do rado�ci” 
 

 
 

12. Informacja o prowadzonej działalno�ci gospodarczej: 
 

 
Fundacja nie prowadzi działalno�ci gospodarczej 

 
 

 
13. Teksty uchwał zarz�du fundacji: 
 
 
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2003 r. 
2. Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2003. 
3. Uchwała w sprawie rachunku zysków i strat za rok 2003. 
4. Uchwała o współpracy z Europejsk� Fundacj� Społeczn� Godne �ycie. 
5. Uchwała w sprawie pozyskania siedziby fundacji. 
6. Uchwała o współpracy z Klinik� Onkologiczn� w Lublinie w zakresie ochrony zdrowia 
7. Uchwała w sprawie współpracy z Caritas Chełm 
8. Uchwała w sprawie przeznaczenia �rodków uzyskanych z wpłat 1% dla OPP. 
9. Uchwała w sprawie przyj�cia wieloletniego planu działa� i rozwoju Fundacji. 
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14. Informacje o wysoko�ci uzyskanych przychodów z wyodr�bnieniem ich �ródeł: 
 

 
Spadki: 0,00 zł 
Zapisy: 0,00 zł 
Przychody z odsetek: 2,06 zł 
Przychody inne: 22 022,81 zł 
Z bud�etu pa�stwa: Dotacja z UKIE: 20 000,00 zł 
Z bud�etu gminy: 0,00 zł 
Z innych 	ródeł: �rodki od EFS GZ w ramach współpracy: 1000 zł 
Darowizny otrzymane: 233 371,22 zł 
W tym: 
1.  1% dla OPP 25 638,13 zł 
2. �wiadczenia za pobyt na koloniach organizowanych przez Fundacj� w ramach celów  

          statutowych w kwocie 28 812,48 zł. 
Razem przychody: 277 203, 71 zł 
 

 
 
 
a - Wynik finansowy działalno�ci gospodarczej: 
 

 
Fundacja nie prowadzi działalno�ci gospodarczej 

 
 
 

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

 
Fundacja nie prowadzi działalno�ci gospodarczej 

 
 
 

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

 
224 643,71 zł 

 
 

b – administracja: 
 

 
13 117,61 zł 

 
 
c- działalno�� gospodarcza: 
 

 
Fundacja nie prowadzi działalno�ci gospodarczej 



 8 

 
 

d- pozostałe koszty: 
 

 
32 022,81 zł 

 
 

 
Razem poniesione koszty: 269 784,13 zł 

 
Powstały zysk w wysoko�ci 7 419,58 zł został przezxnaczony w cało�ci na kapitał zapasaowy 
Fundacji z przeznaczeniem na działalno�� statutow�. 

 
 
 

ZATRUDNIENIE W FUNDACJI: 
 

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 nie zatrudniała pracowników. Fundacja nie prowadzi działalno�ci gospodarczej 
  
 

 
 
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 

0,00 zł 
 

z czego wynagrodzenia stanowiły 
0,00 zł, 

�wiadczenia urlopowe  
0,00 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.  
 
 
 
 
d – wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 
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Na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wydatkowano:  21 934,30 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 sprawozdawczym 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 sprawozdawczym nie dokonano nabycia nieruchomo�ci. 
 
 
 
i – nabytych pozostałych �rodkach trwałych: 
 
 
W roku sprawozdawczym dokonano nabycia �rodków trwałych na kwot�: 459,54 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: 459,54 zł 
Warto�� aktywów obrotowych: 22 046,52 zł 
�wiadczenia odpłatne w ramach działalno�ci statutowej wyniosły: 28 812,48 zł 
 
 
 
 
Zobowi�zania Fundacji za okres sprawozdawczy wyniosły:  
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- krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług: 427,00 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 sprawozdawczym Fundacja była zobowi�zana do składania deklaracji CIT-8.  
 
 
 
 

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

 
Tomasz Adam Bojarski 
Prezes Zarz�du Fundacji 
 
 .       
 
Debora Broda 
Wiceprezes Zarz�du Fundacji 
    
 
 


