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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 

z działalności 

Fundacji PRO SPE 

za okres od 15.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

 
 

 

 

1. Dane Fundacji 

 

Nazwa Fundacji: Fundacja PRO SPE  

Siedziba i adres: 35-068 Rzeszów, Ul. S. Jabłońskiego 7/7  

Numer NIP: 5170374311  

Numer KRS: 0000607263 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15.03.2016 

Numer REGON: 363961250  

 

Członkowie Zarządu Fundacji 

Maciej Gierula – prezes Zarządu 

Grażyna Groszek – członek Zarządu 

 

Członkowie Rady Fundacji 

Małgorzata Sawicka  –przewodnicząca Rady Fundacji 

Artur Motyka– członek Rady Fundacji 

Alicja Niziołek– członek Rady Fundacji 

Cele statutowe Fundacji 

1. Inicjowanie i wspieranie pastoralnych, charytatywnych i ogólnie pomocowych działań dla 

mieszkańców Gruzji, Kaukazu oraz w innych krajach.  

2. Szerzenie idei wolontariatu w ramach działalności charytatywnej i pomocowej.  

3. Pomoc w zakresie dbałości o zabytki szczególnie w Gruzji i terenie Kaukazu południowego 

oraz w innych krajach  

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, turystyczna, w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 

6. Dobroczynne fundowanie nagród, stypendiów lub upominków oraz udzielanie innego 

rodzaju pomocy dla osób i instytucji objętych działaniem Fundacji.  
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem celów statutowych, a także 

opis głównych zdarzeń prawnych  

 

Fundacja może realizować cele statutowe w następującej formie: 

1. Prowadzenie poradnictwa i koordynacji własnych projektów.  

2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.  

3. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.  

4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą oraz charytatywną i pastoralną.  

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz 

instytucjami o zasięgu międzynarodowego działania w zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji.  

6. Współpracę z misjonarzami Kościoła Katolickiego i wolontariuszami.  

7. Koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami w Gruzji i Polski oraz innych krajów 

chcących pomagać na Zakaukaziu lub wymagających pomocy charytatywnej czy 

edukacyjnej.  

8. Organizacja zbiórek, imprez charytatywnych, koncertów, zawodów, wystaw, konkursów itp.  

9. Organizacja wyjazdów dla współpracowników, wolontariuszy oraz wyjazdów turystycznych 

dla Polaków do Gruzji jak i Gruzinów do Polski oraz szerzenie turystyki do Gruzji wszędzie 

tam gdzie znajduje ona zainteresowanie. 

10. Finansowanie sprzętu do Gruzji i innych krajów wymagających pomocy.  

11. Współpraca z mediami oraz środowiskami: akademickim, szkolnym, artystycznym innymi 

chcącymi pomagać na rzecz Gruzji i działalności misyjnej w wielu krajach Świata. 

12. Przyznawanie nagród i stypendiów.  

13. Podnoszenie świadomości ekologicznej w Gruzji innych krajach świata.  

14. Podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.  

 

 

Zakres działalności statutowej Fundacji w 2016 r 

W okresie sprawozdawczym, który był pierwszym rokiem działalności, Fundacja PRO SPE  

zrealizowała min. następujące działania: 

1. Sfinansowanie częściowe kolonii letniej dla dzieci w Abchazji. Z zebranych darowizn na ten 

cel przekazano 7 340,00 PLN oraz 110,00 EUR. 

2. Zapewnienie niepełnosprawnym z terytorium Gruzji transportu na spotkanie z Papieżem 

Franciszkiem  dnia 01.10.2016 r. Zebrana i wydatkowana na ten cel kwota to 3 866,84 PLN. 

Fundusze w wysokości 2 406,85 PLN zostały pozyskane dzięki zbiórce publicznej. 

3. Podjęcie i realizacja inicjatywy „Ciepła zupa dla bezdomnych” mająca na celu zapewnienie 

gorącego posiłku bezdomnym mieszkańcom miejscowości Tbilisi w miesiącach zimowych. 

Fundusze w wysokości 2 325,83 PLN uzyskane zostały m.in podczas grudniowej zbiórki 

publicznej odbywającej się w trakcie: 

- Jarmarku Świątecznego Radia Wnet w Warszawie 

- Jarmarku Świątecznego w łańcuckim Maneżu 

- wydarzenia „Maraton rowerowy dla dzieci w Gruzji” w Głuchowie 
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Akcję „Ciepła zupa dla bezdomnych” na miejscu prowadzą gruzińscy wolontariusze Caritas 

Gruzja. W 2016 r na ten cel przekazano kwotę 4 470,55 PLN 

4. Przejęcie  akcji „Chleb z masłem dla dzieci w Gruzji” mającą na celu zapewnienie 

chociażby kromki chleba z masłem ubogim dzieciom w Gruzji. Akcję patronuje na miejscu 

Zakon Kamilianów. 

5. Podjęcie realizacji projektu „Domek Babci” czyli wsparcie dzieci z przedszkola w 

Kizabavrze. W 2016 roku do adopcji materialnej i przesyłania stałych comiesięcznych wpłat 

na dziecko zdeklarowało się 8 osób. 

  

Pozostałe działania Fundacji w 2016 roku:  

1. Pozyskiwanie wolontariuszy poprzez pocztę pantoflową, ogłoszenia na portalu rzeszowiak.pl 

2. Rozesłanie ok. 6 tys. listów do potencjalnych darczyńców z życzeniami na Boże Narodzenie. 

3. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych przyjaciół oraz darczyńców 

fundacji – np. wspólne ubieranie choinki z mieszkańcami na rynku w Łańcucie, malowanie 

żarówek, z których powstały bombki z logiem fundacji, przygotowywanie ozdób 

świątecznych. 

4. Udział w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania funduszy z programu RITA w Warszawie, 

oraz zakwalifikowanie się do dofinansowania projektu wspierającego podopiecznych 

Domku Babci. 

5. Prezentacja działań Fundacji na Towarzystwie Biznesowym w Rzeszowie. 

6. Uczestnictwo w konferencji „Współczesne Problemy Gruzji” WSPiA Rzeszów. 

7. Udział w Kalejdoskopie Podróżniczym w Rzeszowie. 

8. Obecność w mediach: 

Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować o potrzebie pomocy osobom 

potrzebującym w Gruzji. Wolontariusze Fundacji gościli niejednokrotnie podczas audycji 

m.in. w Radio Fara, w Rzeszów, w Wnet, Kraków, Maryja. Również w prasie takiej jak: 

Nowiny, Super Nowości, Kurier Chicagowski, Tygodnik Polski (Australia), gazety 

parafialne, Kurier Błażowski ukazywały się artykuły mające na celu zapoznanie 

społeczności z problemami osób mieszkających w Gruzji. Dzięki pomocy wolontariuszy 

nakręcono filmy: „Kolonie uśmiechu”, „Polonijne zesłania do Gruzji”, „Domek Babci” to 

10 min zapowiedź na płytach z filmem o Polonii, „Ośrodek dla niepełnosprawnych 

Kamilianie”, „Wizyta Papieża Franciszka w Tbilisi”, „Przedszkole w Kizabavrze” 

Filmy zostały nagrane i udostępnione do promowania Fundacji dzięki uprzejmości TV 

Łańcut. 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 

 

Ponieważ jest to pierwszy rok działalności fundacji, w okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 

następujące uchwały: 

- Nr 1/Z/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 

- Nr 2/Z/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Fundacji 
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- Nr 3/Z/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Rady Fundacji 

 

5. Informacja o uzyskanych przychodach 

 

W okresie sprawozdawczym fundacja uzyskała następujące przychody: 

 

Przychody z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej:                 183 039,76 PLN   

w tym:  

- przychody z tytułu darowizn finansowych     180 887,26 PLN 

 - w tym darowizny uzyskane podczas zbiórek publicznych      4 732,68 PLN   

- przychody z tytułu darowizn rzeczowych        2 152,50 PLN 

 

Przychody finansowe                                  2 022,39 PLN  

    

 

6. Informacja o poniesionych kosztach 

 

W okresie sprawozdawczym fundacja poniosła następujące koszty: 

 

Koszty poniesione na realizacje celów statutowych      29 875,50 PLN 

 

Koszty administracyjne           3 146,94 PLN 

w tym: 

- zużycie materiałów i energii           767,67 PLN 

- usługi obce              756,27 PLN 

- amortyzacja           1 623,00 PLN 

 

Pozostałe koszty                  0,00 PLN 

 

 

7. Informacja o zatrudnieniu, wypłacanych wynagrodzeniach, zaciąganych pożyczkach, 

środkach pieniężnych oraz środkach trwałych 

 

a) W 2016 r. Fundacja nie zatrudniała osób na postawie umowy o pracę.  Jedyna umowa jaka 

została podpisana to umowa zlecenie. 

b) Fundacja w okresie sprawozdawczym nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń, premii, nagród 

oraz innych świadczeń z tytułu umowy o pracę. 

c) Członkowie organów fundacji nie otrzymali wynagrodzenia ani innych świadczeń - 

działalność fundacji prowadzona była na zasadach wolontariatu. 

d) Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie otrzymała łącznie wynagrodzenie w 

wysokości 2 878,00 zł brutto. 

e)  W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto pożyczek.  

f)  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: 

Fundacja PRO SPE posiada rachunki bankowe w banku MBank. 
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Salda rachunków na dzień 31.12.2016 r. wynosiły: 

PLN: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001 –  49 716,10 PLN 

EUR: 47 1140 1225 0000 2343 2600 1002 -        0,00 EUR 

USD: 20 1140 1225 0000 2343 2600 1003 –  15 850,00 USD 

GBP: 90 1140 1225 0000 2343 2600 1004 –    2 354,98 GBP 

AUD: 63 1140 1225 0000 2343 2600 1005 – 10 120,00 AUD 

g)  W okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.  

h)  W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.  

i)  Struktura środków trwałych fundacji: 

 

 

 

Umorzenie  

– stan na początek roku 

obrotowego 

Ogółem zwiększenie 

umorzenia 

 

Umorzenie  

– stan na koniec roku 

obrotowego 

 

Wartość netto 

składników aktywów 

stan na początek roku 

obrotowego 

stan na koniec roku 

obrotowego 

0,00 1623,00 1623,00 0,00 0,00 

 

j) Wartość aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych: 

 

 Aktywa:      162 047,84 PLN 

1. Aktywa trwałe:                                                0,00 PLN 

2. Aktywa obrotowe:                                           162 047,84 PLN 

w tym: 

- zapasy:                                                             1 972,50 PLN 

- środki pieniężne w kasie:                                   131,06 PLN 

- środki finansowe na rachunku bankowym  159 855,21 PLN 

 

 Zobowiązania:                                                          7 546,12  PLN 

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 7 546,12 PLN 

          w tym: 

          - zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw        7 546,12 PLN 

 

 

 

 

 

Lp. 
Nazwa grupy rodzajowej składnika 

aktywów 

Wartość początkowa – stan 

na początek roku 

obrotowego 

Zwiększenie 

wartości 

początkowej 

Wartość początkowa – stan 

na koniec roku obrotowego 

1. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 1623,00 1623,00 PLN 
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8. Dane o działalności Fundacji zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

 

Fundacja nie dokonywała usług zleconych. 

 

9. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz informacja w 

sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Na fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe.  

Deklaracja podatkowa PIT-4R, PIT -11 oraz CIT -8 została złożona w terminie do właściwego 

Urzędu Skarbowego. 

  

10. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach 

 

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 

 

Rzeszów 28.03.2017     

 

         …………………………… 

          Maciej Gierula 

 

 

 

 

         ……………………………….. 

          Grażyna Groszek 

 

 


