
Formularz sprawozdania z działalności fundacji – ułatwiający przygotowanie materiału 

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016 
 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 
 
Podstawa prawna: 
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), 
 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 36). 
 

1. Dane fundacji. 

 

Nazwa fundacji  ,,POLSKA SIATKÓWKA” 

Siedziba i adres   UL. PUŁAWSKA 383, 02-801 WARSZAWA 

Adres do korespondencji 
  
j.w. 

E-mail 
 fundacja@fps-org.pl  
 

Telefon  22 

REGON  14051784900000 

Data wpisu do KRS  10.03.2006 

Nr KRS  0000252569 

 
1.1 Dane członków zarządu fundacji.  

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

TADEUSZ SĄSARA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI 

  

  

  

 
  



1.2 Cele statutowe fundacji. 

Celem statutowym Fundacji Polska Siatkówka jest podejmowanie, wspieranie inicjatyw i 
działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, w tym stwarzanie materialnych warunków 
rozwoju piłki siatkowej, w szczególności poprzez: 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
- ustanawianie i finansowanie nagród oraz stypendiów dla podmiotów przyczyniających się w 
szczególny sposób do realizacji celów Fundacji; 
- wydawanie książek podręczników, czasopism i innych wydawnictw poświęconych piłce 
siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry 
trenerskiej w piłce siatkowej, jak również wspieranie działalności wydawniczej w powyższym 
zakresie; 
- organizowanie i finansowanie meczów i turniejów piłki siatkowej; 
- wspomaganie działalności programowej klubów oraz terenowych organizacji, których celem 
jest popularyzacja piłki siatkowej; 
- organizowanie i finansowanie budów, remontów i wyposażenia obiektów przeznaczonych do 
gry w piłkę siatkową; 
- wspieranie, w tym także materialne, zawodników oraz ich rodzin, którzy w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku stracili możliwość profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej; 
- inicjowanie oraz wspieranie ruchów społecznych wokół celów Fundacji; 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dla realizacji swoich celów Fundacja gromadzi środki finansowe ze źródeł w sposób wskazany w 
statucie, a dla ich osiągnięcia Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz 
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
Na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej prowadziliśmy od 8 lat program 
pod nazwą „Mistrzostwa w mini siatkówce dziewcząt i chłopców o Puchar Kinder + Sport”.  
W Polsce, Kinder+ Sport to nazwa największych, rozgrywek siatkarskich dla dziewcząt i 
chłopców w wieku 11-13 lat.  
W roku 2016 w programie wzięło udział ponad 41 000 zawodniczek i zawodników z ponad 10 
000 drużyn z całej Polski. Po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost liczby uczestników w 
porównaniu do roku ubiegłego.  
Uwieńczeniem zeszłorocznej edycji był zorganizowany XXII Ogólnopolski Finał Kinder + Sport, 
który zawitał tym razem do Częstochowy.  
Śmiało można uznać, ze jest to największy turniej mini siatkówki w Polsce. Z każdego 
województwa do finału awansowały pierwsze trzy zespoły w z każdej kategorii wiekowej 
dziewcząt i chłopców. W sumie wystartowało 288 drużyn, w tym 1 632 zawodników i trenerów z 
16 województw. Mecze rozgrywane były w pięciu halach na 36 boiskach. Rozegrano 1 488 
spotkań podczas trzydniowego turnieju centralnego. Na zakończenie turnieju ufundowaliśmy 
statuetki dla MVP turnieju dla wszystkich kategorii wiekowych obojga płci. Po raz pierwszy w 
historii turnieju została uruchomiona aplikacja na telefon, dzięki której wszyscy zainteresowani 
mogli na bieżąco śledzić wyniki spotkań swoich podopiecznych. Odnotowano ponad 300 000 
tysięcy wywołań strony poświęconej turniejowi. 
Nagrodą główną dla złotych medalistów był wyjazd do Krakowa na Final Six Naszej męskiej 
reprezentacji, w towarzystwie ambasadorów programu Piotra Gruszki i Sebastiana 
Świderskiego. Podczas całego pobytu nasi zwycięzcy oprócz licznie zorganizowanych atrakcji 
rekreacyjnych i sportowych, mieli możliwość obserwowania treningów reprezentacji Włoch i 



Polski, po których razem mogli pozować do zdjęć, zbierać imienne autografy i przeprowadzać 
wywiady z gwiazdami światowego formatu. 
W wyjątkowym pod względem sportowym roku 2016, w którym świętowaliśmy Igrzyska 
Olimpijskie oraz gościliśmy w naszym kraju finały Ligi Światowej wraz z PZPS 
przygotowaliśmy akcję społecznościową Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) – 
"One Day More 4 Volleyball" ("Jeden Dzień Więcej dla Siatkówki"), by jak najszerzej 
promować naszą dyscyplinę, jako sport dla każdego. 
Akcja polegała na zorganizowaniu w całej Europie jak największej ilości meczów siatkówki w 
tym szczególnym, bo przeżywanym tylko raz na cztery lata dniu - 29 lutego.  
W pierwszej połowie roku w Sulechowskim Zborze (Dom Kultury) odbył się już po raz kolejny 
Świąteczny Koncert Charytatywny. Co roku, koncert organizuje wolontariat "Jesteśmy dla 
Ciebie" działający przy Zespole Szkól w Sulechowie. 
Tym razem cały dochód z akcji został przekazany fundacji opiekującej się 13-to letnią Nikolą, 
cierpiącą na czterokończynowe porażenie mózgowe, mieszkającą w Sulechowie. 
Jednym z najbardziej atrakcyjnych przedmiotów licytacji, był album poświęcony polskim 
siatkarzom z ich autografami i dedykacją, przekazany przez Naszą Fundację, który po bardzo 
burzliwej licytacji osiągnął kwotę 450 zł. 
W kwietniu w warszawskim klubie Volley Bajka odbyło się Doroczne Spotkanie Rodziny 
Siatkarskiej, podczas którego obchodziliśmy jubileusz 10 –lecia istnienia Naszej Fundacji. Głos 
zabrał Prezes Fundacji Tadeusz Sąsara, który podziękował założycielom fundacji i wszystkim 
osobom dobrego serca, które wspierały i wspierają ideę niesienia pomocy potrzebującym i 
siatkarskiej solidarności. Oznajmił, że Nasze spotkania są spotkaniami pokoleń i są dowodem na 
to, że siatkówka jest grą zespołową i buduje głębokie więzi w Rodzinie Siatkarskiej. 
Zgodnie ze zwyczajem uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy pamięć osób, które zmarły na 
przestrzeni ostatniego roku. Ich sylwetki przypomniał Juliusz Karski – nestor Polskiej 
Siatkówki, niestrudzony animator inicjatyw służących integracji środowiska i budowania jego 
tożsamości. W 2016 roku pożegnaliśmy najstarszego Naszego przedstawiciela Leonarda 
Michniewskiego, Kazimierza Bińkowskiego, Jerzego Szymczyka, Andrzeja Niemczyka, któremu 
fundacja do końca jego dni w warszawskim hospicjum udzielała wsparcia mentalnego i 
finansowego. Wszystkim Naszym siatkarzom, towarzyszyliśmy w ostatniej drodze, dziękując im 
za wkład w rozwój polskiej siatkówki 
Na przełomie lipca i sierpnia „Fakty” TVN wyemitowały wstrząsający materiał o życiowych a 
szczególnie zdrowotnych problemach Jolanty Molendy – byłej reprezentantki polski. Na tą 
wiadomość środowisko siatkarskie nie pozostało obojętne. 
Błyskawicznie zareagowały koleżanki z boiska Pani Jolanty. Agata Sarnik-Kopczyk, Agata 
Wagner i Teresa Worek, która przyjechała aż z Francji. 
W pierwszej kolejności Pani Jola otrzymała niezbędną pomoc medyczną i przed wszystkim 
wsparcie duchowe, poczucie solidarności oraz serdeczności.  
Dzięki działaniom Naszej Fundacji i PZPS po tygodniowym pobycie w szpitalu w Radomsku i 
wstępnym zdiagnozowaniu stanu zdrowia Pani Joli, udało Nam się załatwić podwójny turnus w 
ośrodku terapii w Parzymiechach, po którym z początkiem następnego roku według opinii 
lekarskiej miła przebyć rekonstrukcję stawu biodrowego. Dzięki zaangażowaniu środowiska 
siatkarskiego i władz PZPS przekazaliśmy Pani Joli rzeczy użytku codziennego w postaci 
sprzętu sportowego oraz zadbaliśmy o poprawę jej wizerunku zewnętrznego i samopoczucia 
psychicznego odnajdując jej córkę, z którą przez ostatnie lata nie miała kontaktu.  
Fundacja Polska Siatkówka wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Volley w Wałczu, po raz 
kolejny była organizatorem już VI Ogólnopolskiego Festiwalu Mini Piłki Siatkowej dla uczniów 
szkół podstawowych, który odbył się podczas wakacji w Wałczu.  
Festiwal został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jak też Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie, co sprawiło, że organizatorzy mogli zaaferować wiele ciekawych 
atrakcji i form spędzenia czasu. 
Przyjęta przez nas nietypowa formuła imprezy, która łączy obóz sportowy z turniejem 
siatkarskim, spowodowała, że z roku na rok do Wałcza przybywa coraz więcej klubów 
siatkarskich. Codziennie każda z przybyłych drużyn miała do dyspozycji możliwość odbycia 2 
godzinnego treningu, który odbywał się w godzinach porannych, a od godziny 15 sprawdzenia 



się z innymi drużynami uczestniczącymi w Festiwalu, rozgrywając średnio od 4 do 6 meczów 
dziennie 
Ważnym elementem każdego Festiwalu, jest  dobra zabawa uczestników, którzy po ciężkich 
treningach oraz wyczerpujących pojedynkach muszą także wypocząć. Dla młodych siatkarzy 
oraz ich trenerów zaplanowaliśmy szereg atrakcji, dzięki którym mamy nadzieję, że pobyt w 
Wałczu, zapamiętają na długie lata. 
W listopadzie zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące edycję Kinder Plus Sport 2015, na 
które zaproszono 16 Prezesów i koordynatorów Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej, 
odpowiedzialnych za prowadzenie projektu, przedstawicieli PZPS Wydziału Ds. Młodzieży oraz 
przedstawiciela agencji obsługującej Firmę Ferrero.  
Podczas spotkania dokonano podsumowania projektu Kinder plus Sport za sezon 2015/2016. 
Odnotowano:  
- Wzrost liczby uczestników programu w całej Polsce  
- Wzrost liczby drużyn w całej Polsce  
- Najwyższy wzrost uczestników w 2015/2016 w województwach w porównaniu do roku 
ubiegłego odnotowały województwa: 
świętokrzyskie, podlaskie i lubuskie, gdzie tak jak w latach ubiegłych wzrost liczby dziewczynek 
był większy niż chłopców.  
Omówiliśmy Nagrodę Główną i działania na rok 2016-2017 w ramach projektu Kinder plus 
Sport na nadchodzący nowy sezon. Spotkanie zostało bardzo dobrze ocenione przez jego 
uczestników. Dyskusja nad realizacją projektu oraz wnioski zgłoszone podczas spotkania, miały 
przyczynić się do lepszej realizacji projektu w latach kolejnych. 
Od dwóch lat wspieramy takie działania jak Szlachetna Paczka i Fundację DKMS, dzięki której 
można zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego i komórek macierzystych, promując na 
naszej stronie i portalach społecznościowych akcje przeprowadzane na terenie naszego kraju.  
naszymi beneficjentami są seniorzy, emerytowani zawodnicy, trenerzy i działacze biorący udział 
w dorocznym „Spotkaniu Rodziny Siatkarskiej”.  
Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej, jako bezpośredni organizatorzy turniejów projektu 
„Kinder + Sport” otrzymują dofinansowanie na przeprowadzanie i zorganizowanie 
poszczególnych etapów projektu.  
Finaliści Ogólnopolskiego Turnieju mini siatkówki „Kinder + Sport”, którzy mieli możliwość 
uczestniczenia w Final Six w Krakowie, pod przewodnictwem ambasadora projektu Piotra 
Gruszki i Sebastiana Świderskiego. 
Bezpośrednim wsparciem finansowym o łącznej kwocie 27 000 tysięcy złotych na leczenie i 
rehabilitację objęliśmy: Izabelę Parkitny, Alicję Wojtusik, Andrzeja Niemczyka, Jana 
Szkiełkowskiego, LO SMS PZPS w Szczyrku  
Fundacja Polska Siatkówka w roku 2016 przekazała nagrody rzeczowe(stroje sportowe dla 
najmłodszych 30 kompletów), statuetki i puchary na organizowane turnieje następującym 
klubom i zespołom biorących udział w:  
- VII Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców 
“PLATAN Cup 2016” 
- XVIII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Łeba 2016 
- VII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej "Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara" w 
kategorii Gimnazjum Dziewczęta" 
- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Chłopców w kategorii ,,Dwójek” o Puchar Dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu 
- Turniej Mini Siatkówki Yokery 2016 
- II Festiwal Mini Siatkówki Dziewcząt i Chłopców w Starogardzie Gdańskim 
- IV Międzynarodowy Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt w Szczecinie 
- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki w Zawierciu 
 
 
 
 
 



 

 

2.1 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 
NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
 
 

3. 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS. 

 
NIE DOTYCZY 
 
 
 
 
 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić). 

w załączeniu przekazuję odpisy uchwał zarządu fundacji 
podjętych w analizowanym okresie sprawozdawczym 
w ilości …… szt. 

Zarząd nie podejmował uchwał. 

Załącznik nr 1 –  
Załącznik nr 2 – 
 
 

5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz 
formy płatności. 

Wysokość uzyskanych przychodów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne 

(wskazać jakie) 

ogółem:    

a) ze spadku:    

b) z zapisu:    

c) z darowizn:    

d) ze środków publicznych, w tym: 

- z budżetu państwa:  

- z budżetu gminy: 

   

   

   

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 

 

   



f)  
informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację  
w ramach celów statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 

 
 
 
 
 

g)  

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej działalności oraz 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 
 
 
 
 
 

6.  Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.  

 

Wysokość poniesionych kosztów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne  

(wskazać jakie) 

ogółem:    

a) na realizację celów statutowych:    

b) na administrację: 

- czynsz: 

- opłaty telefoniczne: 

- opłaty pocztowe: 

- inne (wskazać jakie): 

   

   

   

   

   

c) na działalność gospodarczą:    

d) pozostałe koszty (wskazać jakie):    

 

7. Dane w następującym zakresie: 

 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 

Liczba osób zatrudnionych: 

a) ogółem:  

b) wg zajmowanych stanowisk: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

  



  

  

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

  

  

  

 

7.2 Wynagrodzenia. 

 

7.2.1 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą.  
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.  
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania 
pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia) 

 
 
 



 
 
 
 
 

7.4 
Kwoty zgormadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone 
w gotówce. 

 
Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej: 

Kwota: 

  
  
  
  
  
 
Kwoty zgromadzone w gotówce:  
 

7.5 
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 
nabycie. 

 
 
 
 
 
 
 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. 

 
 
 
 



 
 
 
 

8. 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe  
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 
wyniku finansowym tej działalności. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia  
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 
i 2088). 

 
 
 
 
 
 
 

11. 

Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

Data operacji: Kwota operacji: 
  
  
  
  
  

 

12. 
Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola oraz jej 
wyniki. 



 
 
 
 

 
 
 

………………………………… 
miejscowość, data 

 

 
 
 

………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji* 

 
 
 

………………………………… 
podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

*UWAGA! 

Sprawozdanie winno być przekazane w formie pisemnej oraz podpisane przez co najmniej 
dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


