
Formularz sprawozdania z działalności fundacji – ułatwiający przygotowanie materiału 

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2017 
 

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 

STANISŁAW MAJKOWSKI WICEREZES ZARZĄDU 

JULIUSZ MARIA KARSKI CZŁONEK ZARZĄDU 

  

 
  



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. 
Działalność statutowa: 
1. Przygotowanie kampanii związanej z przekazaniem 1% w ramach działalności statutowej 
fundacji. Specjalnie na tą okazje zostało wydrukowanych ponad 1500 ulotek, które w formie 
papierowej wraz z rozliczeniami rocznymi zostały wysłane do naszych potencjalnych 
darczyńców. Oprócz tego kampania promowana była na stronach i portalach społecznościowych 
PZPS i Naszej Fundacji. 
2. Poczatek roku, to happy end i wygrana w walce o własną godność Jolanty Molendy, 
podopiecznej Naszej Fundacji.  
Po półrocznym pobycie w ośrodku w Parzymiechach, przyszedł czas na leczenie szpitalne. Dzięki 
olbrzymiemu zaangażowaniu dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Pani 
Jola przeszła poważną rekonstrukcję stawu biodrowego, w którym przebywała do połowy 
lutego. Dalszym etapem leczenia było umieszczenie jej w Pierwszym Szpitalu Miejskim w Łodzi, 
gdzie przebywała intensywną rehabilitację, trwającą sześć tygodni.  W między czasie wraz z 
Dyrektorem Wydziału Sportu Miejskiego w Łodzi, podjęliśmy starania o znalezienie mieszkania 
komunalnego i miejsca pracy dla Pani Molendy. W ramach wsparcia finansowego, 
uruchomiliśmy konto Naszej fundacji, gdzie zgromadzone środki były poznaczone na zakup 
najpotrzebniejszych rzeczy i leków związanych z dalszym procesem leczenia i egzystowania.  
Na początku marca dzięki przychylności dyrektora COS Spała i wynegocjowaniu specjalnej 
stawki pokryliśmy koszty pobytu i rehabilitacji, na terenie ośrodka, wraz z wyżywieniem, gdzie 
Nasza podopieczna mogła dalej powracać do pełnej sprawności ruchowej.  Po niespełna 
tygodniowym pobycie w Spale, otrzymaliśmy wiadomość o jej nagłej śmierci. Podlegając Naszej 
bezpośredniej opiece, uczestniczyliśmy w załatwianiu wszelkich formalności związanych z 



pogrzebem Jolanty Molendy. 
3. Przy współpracy z wydziałem marketingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, stworzyliśmy 
nowy logotyp Fundacji, nawiązujący do znaku głównego Polskiej Siatkówki, w trafny sposób 
oddający działalność fundacji. Do niego został specjalnie przygotowany i opracowany „Brand 
Book”, w którym znajdują się wszelkie materiały potrzebne do profesjonalnego posługiwania się 
naszym logotypem. Zarówno nowe logo, jak i zasady korzystania, zostały zamieszczone na 
naszej stronie fundacji. 
4. Wraz z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej SA 
zorganizowaliśmy doroczne „Spotkanie Rodziny Siatkarskiej”.  Gościliśmy ok. 120 osób 
związanych z Polską Siatkówką.  
To była już 24 edycja tradycyjnych, siatkarskich spotkań pokoleń, organizowanych niezmiennie 
przez Fundację Polska Siatkówka, kierowaną przez Tadeusza Sąsarę, Prezesa Honorowego 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
Tym razem, ze względów zdrowotnych, Prezes Tadeusz Sąsara był nieobecny, w związku z tym 
rolę współgospodarza pełnili: Jacek Kasprzyk – Prezes PZPS oraz Juliusz Karski – niezawodny 
i niezmiennie tryskający energią nestor Polskiej Siatkówki.  
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na wspomnienia, opowieści, 
anegdoty, które mogłyby być inspiracją dla niejednej książki, czy scenariusza filmowego. Z 
przyjemnością słuchało się opowieści o wielkich meczach sprzed lat, jak i o zdarzeniach 
zabawnych, które tłumaczą, dlaczego ludzie siatkówki trzymają się razem. 
Szczególną atencją cieszył się obecny po raz pierwszy na spotkaniu Siatkarskiej Rodziny, 
mieszkający w Szwecji trener Ben Krysik, który w latach 60-tych zdobywał z żeńską 
reprezentacją Polski medale mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich w roku 1968. 
W spotkaniu wzięli udział ludzie, których kariera sportowa i zawodowa była lub jest nadal 
związana z najpiękniejszą dyscypliną sportową, jaką jest piłka siatkowa. 
5. Nie będąc obojętnym na prośby środowiska siatkarskiego wraz z wielkimi sympatykami 
siatkówki Jackiem Spisakiem i Bronisławem Orlikowskim, wydaliśmy książeczkę pt.: 
,,Siatkówka wczoraj i dziś”, adresowaną do wszystkich miłośników naszej dyscypliny sportowej. 
Ewolucja przepisów gry została pokazana w taki chronologiczny sposób, aby dać czytelnikowi 
spójny i całościowy obraz kształtowania się siatkówki, na przestrzeni ostatnich 120 lat jej 
istnienia. 
Sympatycy siatkówki znajdą w niej dla siebie interesujące informacje, które pozwolą lepiej 
poznać, zrozumieć i docenić piękno tej gry jak i wiele ciekawych informacji, które można 
wykorzystać do formułowania wszelkiego rodzaju konkursów i quizów związanych z Naszą 
dyscypliną sportową, jaką jest piłka siatkowa. 
6. W drugiej połowie roku, otrzymaliśmy zgodę od MSWiA na przeprowadzenie zbiórek pod 
nazwą „WSPIERAJ Z NAMI ROZWÓJ POLSKIEJ SIATKÓWKI”, kwestowanych podczas 
Lotto Euro Vollley Poland 2017 i Klubowych Mistrzostw Świata. 
W zbiórkach uczestniczyło około 100 wolontariuszy, dla których zakupiliśmy puszki 
kwestarskie, koszulki, wyprodukowaliśmy naklejki dla darczyńców w podziękowaniu za 
przekazane pieniądze. 
Z obu zbiórek po odliczeniu kosztów związanych z ich organizacją, które wyniosły 18 000 
złotych, zebraliśmy ponad siedem tysięcy złotych, które zostały przekazane zgodnie z 
założeniami statutowymi fundacji, na wspieranie działań inicjatyw sprzyjających rozwojowi 
piłki siatkowej, a w szczególności na zakup nagród i statuetek na turnieje dziecięce i 
młodzieżowe organizowane na terenie całego kraju, wsparcie finansowe osób związanych z piłką 
siatkową bez ograniczeń wiekowych (zawodników, sędziów, trenerów), którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji życiowej, wsparcie finansowe osób związanych z piłką siatkową bez ograniczeń 
wiekowych (zawodników, sędziów, trenerów), którym kontuzje uniemożliwiły kontynuowanie 
dalszej kariery sportowej, w tym częściową refundację kosztów zakupu leków, leczenia, 
zabiegów operacyjnych, wydawanie książek, podręczników, czasopism poświęconych piłce 
siatkowej oraz promocję i rozwój wolontariatu powołanego przy Naszej Fundacji. 
7. Wsparlismy dział prasowy PZPS w poszukiwaniu fotoreporterów do obsługi pierwszej i 
drugiej ligi kobiet i mężczyzn, ogłaszając nabór na naszej stronie internetowej i portalach 
społecznościowych. 



8. Przekazaliśmy nagrody w formie statuetek i pucharów na turnieje dziecięce i młodzieżowe 
organizowane na terenie całego kraju 
 
 

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. 


