
Formularz sprawozdania z działalności fundacji – ułatwiający przygotowanie materiału 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2021 
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  FUNDACJA POLSKA SIATKÓWKA 

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

Adres do korespondencji 
  
J.W. 

E-mail  fundacja@pzps.pl 

Telefon  695 102 471 

REGON  14051784900000 

Data wpisu do KRS  10.03.2006 

Nr KRS  0000252569 

 
1.1 Dane członków zarządu fundacji.  

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

RYSZARD CZARNECKI PREZES ZARZĄDU FUNDACJI 

AGNIESZKA CYRAN WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI 

STANISŁAW MAJKOWSKI CZŁONEK 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. 

W sezonie sportowym 2021 Fundacja przeprowadziła następujące akcje:  

Rok 2021, to kolejny rok pandemii, który był dla fundacji bardziej życzliwy a niżeli poprzedni, ze względu 
na możliwość rozgrywania meczów reprezentacyjnych z udziałem publiczności, dzięki czemu mogliśmy 
pozyskać dodatkowe środki na działalność Naszej fundacji i tym samym wesprzeć finansowo 
beneficjentów związanych z piłką siatkową, zgodnie ze statutem i funduszem opieki i rehabilitacji  
fundacji.  
Na początku roku, tradycyjnie przygotowaliśmy kampanię związaną z przekazaniem 1% w ramach 
działalności statutowej fundacji, 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, PLS i Naszej Fundacji. Jej efektem w drugiej połowie roku było pozyskanie od 
naszych darczyńców kwoty w wysokości 17 206,20. Z czego na wskazanie bezpośrednie zostało 
przekazane 8 800 zł. 
 
W pierwszych trzech miesiącach działalności dotarły do nas niepokojące informacje dotyczące stanu 
zdrowia jednej z byłych reprezentantek Polski, która uległa rozległemu udarowi. Dzięki zaangażowaniu 
całego środowiska siatkarskiego i przeprowadzeniu zbiórki internetowej, udało się zgromadzić i przekazać 
na konto beneficjentki kwotę w wysokości 10 313, 36 PLN, która została wykorzystana na rehabilitację 
pourazową. 
Będąc w stałym kontakcie z osobami, które są w bezpośrednim kontakcie z beneficjentką, wiemy że 
dzielnie powraca do zdrowia, jednak nadal czeka ją jeszcze bardzo długi proces leczenia. 
 
W niedługim czasie po udzieleniu wsparcia jednej z siatkarek, udarowi uległ nasz kolega, przyjaciel, 
członek rady fundacji, wieloletni zawodnik, trener i działacz piłki siatkowej. Przedstawiciel Złotej Drużyny 
Jerzego Huberta Wagnera. Kontakt z Rodziną i natychmiastowe wsparcie finansowe pomogło w 
umieszczeniu w prywatnym specjalistycznym ośrodku opiekuńczo rehabilitacyjnym pod Warszawą, w 
którym miał możliwość korzystania ze specjalistycznej opieki lekarskiej . Po zakończonym leczeniu w 
placówce, kontynuowaliśmy wsparcie finansowe, które zostało wykorzystane na konsultacje 
neurologopedyczne. Łączna kwota wsparcia wyniosła 7 200 PLN. 
 
Kolejne miesiące działalności, to przygotowania do CEV ME mężczyzn, podczas których za zgodą 
naszego głównego donatora PZPS, przeprowadziliśmy w Krakowie, Gdańsku i Katowicach w postaci 



zbiórek do puszek. 
Ponieważ cała impreza była przeprowadzona w reżimie sanitarnym, fundacja pozyskała w formie 
darowizny od jednej z firm jednorazowe maseczki spełniające normy CEV dla organizatorów i 
wolontariuszy obsługujących imprezę. 
W zbieraniu pieniędzy wsparło nas 70 wolontariuszy z całego kraju, dla których w podziękowaniu 
przygotowaliśmy pamiątkowe certyfikaty, koszulki, drobne upominki oraz dla najlepiej zbierających były 
ufundowane  nagrody przez naszą fundację i PZPS. Uczestnicząc czynnie w naborze wolontariuszy, 
wsparliśmy również działania organizacyjne  CEV ME. Wolontariusze zbierający pieniądze do puszek w 
ramach podziękowania naszym darczyńcom przekazywali naklejki z logo fundacji, które stały się 
nieodzownym atrybutem naszych zbiórek. Kwota zebrana podczas imprezy to 22 501,40 PLN, która 
zasiliła Fundusz Opieki Rehabilitacji, dzięki czemu mogliśmy pomóc kilku naszym beneficjentom ze 
środowiska siatkarskiego. 
Dla wszystkich chętnych wolontariuszy w miastach rozgrywanych mistrzostw, zorganizowaliśmy kurs z 
udzielania pierwszej pomocy, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdy z uczestników po 
zakończonym kursie otrzymał certyfikat. 
 
Pod koniec września przewodniczący wydziału sędziowskiego, zwrócił się do Nas z prośbą o wsparcie 
procesu leczenia jednej z sędzi polskiej siatkówki. Za zgodą beneficjentki zorganizowaliśmy kolejną 
zbiórkę internetową w ramach Funduszu Opieki i Rehabilitacji. Decyzją Rady całość pozyskanych 
darowizn w wysokości 73 730,41 PLN przekazaliśmy na konto beneficjentki. Dodatkowo podczas trwania 
zbiórki, dowiadując o Jej trudnej sytuacji materialnej, przekazaliśmy kwotę 3000 PLN na pokrycie 
kosztów związanych z życiem codziennym. Łączna kwota dofinansowania na pokrycie kosztów leczenia i 
rehabilitacji wyniosła 76 730,41 PLN. 
 
Końcówka roku to kolejna akcja w postaci zbiórki dla jednej z siatkarek walczącej chorobą nowotworową. 
W ramach funduszu zgromadziliśmy na jej subkoncie 8 500 PLN. Zgodnie z regulaminem funduszu i 
przesłanymi dokumentami w 2021 roku udzieliliśmy Jej wsparcia w kwocie 1000 PLN. Reszta 
zgromadzonych środków jest zdeponowana na Jej subkoncie i jest do Jej dyspozycji. Ponad to na Jej 
prośbę, pomogliśmy w zorganizowaniu dodatkowej prywatnej konsultacji onkologicznej w Warszawie. 
 
Od kilku lat na stałe wpisała się w harmonogram naszej działalności pomoc finansowa w okresie 
grzewczym dla dwóch samotnych naszych podopiecznych, w postaci zakupu węgla, aby mogły w ciepłej 
atmosferze spędzić Święta Bożego Narodzenia.  
  
Dzięki ofiarności naszych darczyńców, łączna kwota wsparcia osób fizycznych wyniosła 112 643,77 PLN, 
nie zapominając o wsparciu mentalnym naszych beneficjentów oraz pomocy w udostępnianiu kontaktów 
medycznych i rehabilitacyjnych w dobie pandemii. 
 
W trakcie całego roku naszej działalności, uczestniczyliśmy w ostatniej drodze i pożegnaniu osób 
zasłużonych dla Polskiej Siatkówki, składając Im hołd i wyrazy współczucia dla Ich Rodzin i najbliższych 
oraz wspieraliśmy wszystkich tych, którzy zgłosili się do Nas z prośbą o pomoc i wsparcie. 

 

2.1 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

 
 
Nie wystąpiły 
 
 
 
 
 

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



 
Nie prowadzi 
 
 
 
 
 
 

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: 315228,60 22501,81 0,00 

a) ze spadku:    

b) z zapisu:    

c) z darowizn: 315228,60 22501,81 0,00 

d) ze środków publicznych, w tym: 

- z budżetu państwa:  

- z budżetu gminy: 

0,00 0,00 0,00 

   

0,00 0,00 0,00 

e) z innych źródeł (wskazać jakie): 

odsetki bankowe 

0,00 0,00 0,00 

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

 
 
Nie wystąpiły 
 
 

g)  

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

 
 
Nie dotyczy 
 
 
 



6.  Informacja o poniesionych kosztach z wyodrębnieniem formy płatności.  

 

Wysokość poniesionych kosztów: 

Forma płatności: 

Przelew Gotówka 
Inne  

(wskazać jakie) 

ogółem: 319231,90 0,00 0,00 

a) na realizację celów statutowych: 319231,90 0,00 0,00 

b) na administrację: 

- czynsz: 

- opłaty telefoniczne: 

- opłaty pocztowe: 

- inne (wskazać jakie): 

   

   

   

   

   

c) na działalność gospodarczą: 0,00 0,00 0,00 

d) pozostałe koszty (wskazać jakie): 0,00 0,00 0,00 

 

7. Dane w następującym zakresie: 

 

7.1 Zatrudnienie w fundacji. 

Liczba osób zatrudnionych: 

a) ogółem: 2 

b) wg zajmowanych stanowisk: 

stanowisko: liczba osób zatrudnionych: 

Prezes zarządu 1 

Pracownik biura 1 

  

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 



 
Umowa o pracę  
Wynagrodzenie podstawowe = 153600,- 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 10000,- 
 
 
 
 
 

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

 
 
 
Nie wystapiły 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
Nie wystąpiły 
 
 
 
 

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

 
Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej: 

Kwota: 

Bank Millennium 30535,63 
  
  
  
  
 



Kwoty zgromadzone w gotówce: 0,00 
 

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

 
 
 
Nie wystąpiło 
 
 
 
 

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

 
 
 
Nie wystąpiło 
 
 
 

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe. 

 
 
 
Nie wystąpiło 
 
 
 
 

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

 
 
Wartość aktywów bilansu = 30535,63 
Wartość zobowiązań          =   5357,58 
 
 
 
 
 

8. 

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

 
 
 
Nie wystąpiło 
 
 
 
 



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

 
 
Fundacja na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe. Składane deklaracje to ZUS, PIT-4R, 
PIT-11, CIT-8 
 
 
 
 
 

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). 

 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 

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. 

 
Nie wystąpiła 
 
 

 
 
 

………………………………… 
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. 


